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стор. 3»

Бойова робота артилеристів 44-ї окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола — нищать ворога з гаубиці FH-70.
Фото з фейсбук-сторінки Генеральний Штаб ЗСУ.
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стор. 15»

У росії шукають обхідних 

шляхів для потрапляння 

на чемпіонат світу 

2026 року

На неспалених 
мостах

стор. 4»

Плюс 
автократія 

— мінус 
демократія

Між рядками послання 

президента Зеленського

Свої солодкі 
тропіки

У Корсунському лісництві 

вирощують лимони 

Мейєра, мандарини 

та помело

Найближчим часом можна передплатити «Україну молоду», щоб отримувати газету з лютого    7 стор.              

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 39,004 грн

стор. 2»

Небесні війни
Новий рік розпочався масованими обстрілами українських міст і точними 
«прильотами» на військові об’єкти окупантів



СЕРЕДА, 4 СІЧНЯ 20232 ІнФорУМ
«Наразі ми маємо 500 тисяч гектарів забруднених вибухонебезпечними предметами полів. 
Дуже важливо, що ми порушуємо питання розмінування територій зараз, тому що ці заходи 
за можливості слід провести до початку сезонних робіт».

За даними 
Харківської ОВА

УКРАЇНА МОЛОДА

ТРАДИЦІЇ

Прославляють 
Діву Марію та її дитя
В Острозькій академії проходить 
Всеукраїнський онлайн-фестиваль Різдвяних 
піснеспівів

Олексій КОСТЮЧЕНКО

 У Національному університеті «Острозька академія» від 25 
грудня до 19 січня відбувається XVIIІ Всеукраїнський онлайн-фес-
тиваль Різдвяних піснеспівів із міжнародною участю. «Різдвяні 
традиції — надзвичайно важлива частина вірувань, історії і куль-
тури українського народу. Невід’ємною складовою різдвяних тра-
дицій є Різдвяні піснеспіви, у яких народ прославляє Діву Марію та 
новонародженого Ісуса Христа, — коментує настоятель студентсь-
ко-викладацького храму преподобного Федора Острозького Націо-
нального університету «Острозька академія», голова оргкомітету 
фестивалю Василь Жуковський. — На щастя, український народ 
продовжує зберігати Різдвяні піснеспіви, які звучать з вуст дітей і 
дорослих виконавців. Різдвяні піснеспіви демонструють віру, ду-
ховність, незламність, відданість Богові нашого народу. 
 Особливого значення і звучання набирають Різдвяні піснеспі-
ви сьогодні, під час російської агресії. Вони спрямовані на вкорі-
нення нашої віри, захист, історичної пам’яті, плекання незламно-
го духу, утвердження рідної мови, історії, культури наших спів-
вітчизників». 
 Упродовж останніх трьох років фестиваль Різдвяних піснеспівів 
на базі храму преподобного Федора Острозького Національного 
університету «Острозька академія» відбувається онлайн. Але це 
не применшує значення, піднесеності, масовості цього дійства. На 
фестивалі у різні роки було встановлено два рекорди України: за 
тривалістю і масовістю виконання Різдвяних піснеспівів. 
 «Запрошуємо приєднуватися і брати участь у фестивалі, — каже 
Василь Жуковський. — Будемо раді чути і насолоджуватися ваши-
ми колядками та щедрівками. Це буде внесок у нашу духовну, а зна-
чить і військову перемогу».
 До участі організатори запрошують світські й духовні колек-
тиви: дитячі, шкільні, студентські; аматорські й професійні твор-
чі колективи, хори й ансамблі, а також індивідуальних виконав-
ців з усієї України (вікових обмежень немає), інших країн світу, 
які прагнуть долучитися до збереження й примноження Різдвяних 
традицій.
 У цей складний воєнний час ми тримаємося, розвиваємося і про-
довжуємо плекати наші українські національні традиції. Наразі фес-
тиваль нараховує 52 учасники з восьми областей України (Рівненсь-
кої, Полтавської, Донецької, Київської, Хмельницької, Одеської, Во-
линської, Тернопільської), а також чудові колективи з Молдови. 
 «Учасниками є як аматори, так і професіонали, як діти, так і 
дорослі, як вокальні, так і інструментальні колективи. Фестиваль 
приймає заявки до 12 січня», — додала член оргкомітету, худож-
ній керівник проєкту «Різдвяні піснеспіви» Юлія Гефтер.
 Умовою участі є надання відеозапису одного Різдвяного піс-
неспіву (до трьох хвилин). Є чіткі вимоги до нього: відео, яке по-
дається для участі у фестивалі, зокрема, може бути зняте не пізні-
ше 2022 року. Учасники минулорічних ХVІ та ХVІІ фестивалів по-
винні презентувати нові музичні композиції.
 Виступи можуть бути виконані a cappella або з інструменталь-
ним супроводом (без використання фонограми, мінусовки та будь-
яких інших записувальних аудіоносіїв). Просять не використову-
вати у виступах язичницькі та світські атрибути на кшталт: шаблі, 
списи, образи темних сил, водіння кози тощо.
 Реєстрації учасників відбуваються за інтернет-адресою ХVІІІ 
Всеукраїнського онлайн-фестивалю Різдвяних піснеспівів: http://
bit.ly/3pnmUkU. Більше інформації про умови участі й вимоги до 
відеозапису можна отримати на фейсбук-сторінці фестивалю —
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077126115767. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 За версією міноборони росії, 
у Макіївці після точного влучан-
ня трьох ракет HIMARS у будів-
лю ПТУ №19 загинули 63 мо-
білізовані військові. Однак ре-
альність набагато трагічніша. Як 
повідомляють неофіційні джере-
ла, у підвалі цього навчального за-
кладу окупанти розмістили склад 
з БК і пальним, що в рази посили-
ло вибух. У результаті окупанти, 
які зібралися святкувати Новий 
рік, не мали жодного шансу вий-
ти звідти неушкодженими. 
 За попередніми даними, ра-
шистька армія отримала 400 
«двохсотих» і близько 300 тяжко 
поранених, які навряд чи знову 
стануть у стрій. Причому, як пові-
домив військовий експерт Defense 
Express Іван Киричевський в 
ефірі телеканала «Еспресо», кор-
поратив там влаштували не прос-
то рядові «чмобіки», а військова 
еліта — фахівці зі зв’язку, опера-
тори, молодші офіцери тощо. 
 «Вони повинні були стати 
скелетом угруповання військ на 
сході України, — каже експерт. 
— Це були елітні мобілізовані, 

які пройшли навчання... Тобто 
цим фактом в рф визнають, що 
не очікували взагалі, що ЗСУ мо-
жуть завдати удару по цьому вій-
ськовому об’єкту. Знищення бази 
стало для них глибоким шоком». 
 За масовані обстріли ук-
раїнських міст рашисти отри-
мали гідну відповідь і на інших 
об’єктах військової та критич-
ної інфраструктури. Скажімо, у 
ніч із 2-го на 3 січня «бавовна» 
традиційно спалахувала у Воро-
незькій, Курській та Білгородсь-
кій областях, а також у кількох 
містах Криму. А днем раніше без 
світла залишилися жителі Брян-
щини, оскільки трапився приліт 
на енергетичний об’єкт поблизу 
Климового. Значних ушкоджень 
зазнав також військовий аерод-
ром «Кубінка» у Московській об-
ласті, звідки не зможуть вилеті-
ти сім винищувачів. 
 Той факт, що орки тепер не 
здатні безкарно нищити наші міс-
та, викликає у них шалену лють. 
Наразі рашисти скидають з неба 
увесь наявний арсенал, влаштову-
ючи нескінченні комбіновані ата-
ки. У хід пішли навіть боєприпа-
си старого зразка. 

 «У росіян зараз у дефіциті 
балістичні ракети «Іскандер», 
наближаються до закінчення за-
паси «Калібрів», зменшується 
кількість крилатих ракет повітря-
ного базування Х-101, Х-555, — 
повідомив в ефірі національного 
телемарафону представник ГУР 
Вадим Скібіцький. — Ми зараз 
знаходимо уламки тих, що були 
виготовлені в четвертому квар-
талі 2022 року. Значить, вони ви-
робляються й одразу надаються у 
війська, щоб здійснювати обстрі-
ли наших об’єктів».
 Через серйозний дефіцит арти-
лерійських боєприпасів окупанти 
незабаром не зможуть підтриму-
вати високий темп наступу і під 
Бахмутом. Про це повідомили ек-
сперти Інституту вивчення війни 
(ISW), зазначивши, що у ворожо-
му війську спостерігається ще й 
певний «снарядний голод». На-
прикінці грудня рашисти вивезли 
на фронт усі залишки БК навіть із 
білоруських складів і вже десь до 
березня можуть зіткнутися з ша-
леним дефіцитом артилерійсько-
го арсеналу. 
 І все ж наземні бої тривають 
далі. Однією з найгарячіших то-
чок фронту протягом останніх 
п’яти днів стала траса Р66 побли-
зу Кремінної Луганської облас-
ті. Йдеться про ключовий марш-
рут постачання північної ділян-
ки російського фронту на Донбасі 
з Білгородської області. Із жов-
тня українська артилерія пере-
шкоджає його використанню, 
повідомляє британська розвідка. 
Але якби Україна змогла захис-
тити маршрут, — це, швидше за 
все, ще більше підірвало б росій-
ську оборону Кремінної. ■

НА ФРОНТІ

Небесні війни
Новий рік розпочався масованими обстрілами 
українських міст і точними «прильотами» на 
військові об’єкти окупантів

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 На завершальній 
стадії вихід книги про 
найбільш руйнівні вар-
варські злочини, вчинені 
в ХХІ столітті росією в 
Україні, «Звичайний ра-
шизм: правда війни». 
Мета видання — донести 
світові жорстоку прав-
ду про злочини, вчинені 
російськими окупанта-
ми, про героїчний спро-
тив українського наро-
ду. Донести розуміння 
того, що агресор безумов-
но має зазнати нищівної 
поразки і за скоєні злочи-
ни понести невідворотне 
покарання. Злочин вчи-
нила росія. Країна-агре-
сор. Країна-терорист в 
особі усього російського 
народу. 
 Проєкт став між-
народним. Кілька днів 
поспіль укладачі книги 
працювали разом із жур-
налісткою з Іспанії Аною 
Еспосіто Валле, запису-
ючи в Бородянці, Під-
гайному, Тетерівському 
інтерв’ю з українцями, 
які пережили окупацію, 
документуючи наслідки 
російського вторгнення. 
Пані Ана готує матеріа-
ли для іспанських ЗМІ і 
для книги «Звичайний 
рашизм: правда війни».
  «Ану боляче вразили 
краєвиди зі вщент зни-
щеними селами, особ-
ливо щемні емоції від 
понівеченої Бородянки, 
— говорить директор ви-
давництва «Мистецтво» 
Сергій Поночовний. — 
Графіті Бенксі на стіні 

зруйнованого рашист-
ською авіабомбою бу-
динку теж бачили. Але 
найцінніші враження 
від розповідей місцевих 
мешканців, і насампе-
ред інтерв’ю з 87-річною 
Ніною Руденко, яка пе-
реживає вже другу війну 
і стверджує, що рашисти 
— це справжні «ізверги» 
у порівнянні навіть з ні-
мецько-фашистськими 
окупантами».
 Сергій Поночовний 
каже, що, готуючи ма-
теріали до книги, редак-
ційний колектив не ста-
вив собі за мету викли-
кати публічні дискусії 
щодо точного визначен-
ня поняття «рашизм». 
Це завдання істориків, 
юристів, майбутніх дис-
кусій на «круглих сто-
лах» та наукових конфе-
ренціях. У своїх проявах 
рашизм є, по суті, ще од-
нією формою фашизму. 
Відомий італійський фі-
лософ та письменник Ум-
берто Еко ще в 1995 році 
в своєму есе «Вічний фа-
шизм» виклав вже за-
гальновідомі 14 ознак 
фашизму. Усі вони при-
таманні сучасній росії. 

Про це свідчить і зібра-
ний для книги докумен-
тальний матеріал.
 «Фіксуючи злочини 
окупантів, ми проїхали 
понад двадцять тисяч кі-
лометрів дорогами вій-
ни, — говорить Сергій 
Поночовний. — Відзня-
ли десятки тисяч кадрів, 
записали сотні історій. 
Часто були свідками ро-
боти слідчих з управлін-
ня організації розсліду-
вань злочинів, скоєних 
в умовах збройного кон-
флікту, Головного слід-
чого управління Націо-
нальної поліції України, 
який очолює Христина 
Подиряко. Самовіддана 
робота слідчих заслуго-
вує на окреме видання, 
яке ми обов’язково зро-
бимо».

 У планах видавниц-
тва — випустити ще кіль-
ка видань про війну. Три-
ває робота над альбомами 
«Листи з фронту», «Сіль 
війни», «Українська гол-
гофа». Є книга «Дев’ять 
місяців», у якій зібрано 
історії щоденної роботи в 
умовах війни лікаря-аку-
шера Наталії Яремчук.
 Творчий колектив 
готовий до співпраці з 
усіма, хто має світли-
ни, унікальні історії або 
факти, хто має бажання 
оприлюднити їх світу, 
долучившись до видан-
ня. Вихід книги «Зви-
чайний рашизм: прав-
да війни» заплановано 
на січень-лютий. Видан-
ня готують за сприяння 
Держкомтелерадіо й ви-
давництва «АртЕк». ■

Зранена російською зброєю Бородянка у 
Київській області. Квітень 2022 р.
Фото з сайту bbc.com.
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Свідчення очевидців
Сотні болючих історій про російську окупацію 
записали для видання «Звичайний рашизм: 
правда війни»

■
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Людмила НІКІТЕНКО

 Корсунські лісівники вміють вирощу-
вати на Черкащині не лише гарні сосни та 
дуби, а й запашні та корисні сонячно-жов-
ті лимони Мейєра. І не лише ці тропічні 
фрукти. Про це «УМ» повідомили в Кор-
сунь-Шевченківському лісгоспі.
 «Уже понад 30 років лимони Мейєра, 
а ще природний гібрид помело, цитрони 
та мандарини вирощують у теплиці при 
Корсунь-Шевченківському лісгоспі. Що-
року деревця з далеких країн тут квітують 
та плодоносять, адже забезпечені необхід-
ним доглядом та умовами — стабільною 
вологістю та підвищеною температурою, 
характерними для тропічного клімату», 
— розповідають корсунські лісівники. 
 Плоди досягають стиглості саме взим-
ку, а тому використовуються для забез-
печення внутрішніх потреб підприємс-
тва. Цікаво, що, приміром, для лимона 
Мейєра характерним є підвищений вміст 
цукру, тому плоди солодші, ніж інші ли-
мони. 
 «Високі показники аскорбінової та 
лимонної кислот, вітамін А, вітаміни гру-
пи В, пектини, солі калію та міді роблять 
його цінним продуктом у традиційній та 
народній медицині. Чай з лимоном захи-
щає організм від вірусних, застудних за-
хворювань, підвищує імунітет, заповнює 
нестачу вітамінів. Також цедру, м’якоть 
лимона застосовують у косметології», — 

зазначають у Корсунь-Шевченківському 
лісгоспі.
 Для продажу, уточнюють лісівни-
ки, на підприємстві завжди є в наявності 
укорінені живці та навіть підрощені рос-
лини. «Деревце лимона Мейєра росте не-
високим, виглядає декоративним, тому 
його можна вирощувати навіть у кварти-
рах. А якщо врахувати, що рослина само-
запильна та має здатність плодоносити ці-
лий рік, — отримуємо прекрасну корисну 
перспективу кімнатним рослинам», — по-
яснюють лісівники. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Днями Смілянський міськ-
районний суд Черкаської облас-
ті розглянув у відкритому судо-
вому засіданні кримінальне про-
вадження з обвинувачення двох 
жителів Сміли — чоловіка і жін-
ки, у торгівлі гуманітарною ту-
шонкою.
 Як встановило слідство, за 
попередньою змовою ці двоє 13 
травня цього року подали до Смі-
лянської міської ради лист коман-
дира добровольчого формування 
Запорізької територіальної бри-
гади №3 з проханням про надан-
ня військовим гуманітарної допо-
моги. Але, одержавши в дитсад-
ку №19 «Світанок» одну тисячу 
банок тушкованого м’яса, схова-
ли все те добро у власному гара-
жі. А згодом підшукали покупця 
на тушонку й намагалися реалі-

зувати 500 банок за 40 тис. гри-
вень, однак були затримані пра-
цівниками Служби безпеки Украї-
ни. Отож такими діями спритники 
завдали Смілянській міській раді 
матеріальних збитків на загальну 
суму 80 тис. гривень. 
 На  досудовому  сл ідств і 
та судовому засіданні обвинува-
чені визнали себе винними пов-
ністю. Мотиви, з яких вони поза-

рилися на харчі для захисників, 
— борг у 10 тисяч гривень, який 
треба було віддати. Так додума-
лися заробити.
 І заробили: суд визнав їх 
виннними у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 190 КК Украї-
ни (шахрайство), і призначив три 
роки позбавлення волі з іспито-
вим терміном два роки. ■

Тетяна РУДЕНКО

 Прийом робіт на ХІІІ 
всеукраїнський конкурс 
учнівських творчих робіт 
«Я — журналіст!» триває 
з першого дня зими. Ці-
льова аудиторія творчого 
змагання — учні 8-11-х 
класів загальноосвітніх 
шкіл, а також тих, хто 
вчиться в профтехучили-
щах та коледжах. Клю-
човим словом цьогоріч-
ного конкурсу організа-
тори визначили «незлам-
ність». 
 Організатор конкурсу 
— секретар Національної 
спілки журналістів Ук-
раїни, засновник Шко-
ли універсального жур-
наліста Віталій Голубєв. 
Співорганізатори — ви-
давничий дім «ОГО», де-
партамент освіти і на-
уки Рівненської обл-
держадміністрації та На-
ціональний університет 
«Острозька академія». 
Цьогорічний конкурс 
проходить за підтрим-
ки Рівненської обласної 
військової адміністрації 
(начальник Віталій Ко-
валь).
 Як зазначається у по-
ложенні про конкурс, 
повне формулювання 
конкурсної теми звучить 
так: «Розповідаю світові 
про незламність україн-
ців». Учасники можуть 
розкривати цю тему, роз-
повідаючи про незлам-
ність захисників Украї-
ни на фронті, а можуть 
висвітлити її на прикла-
дах волонтерської діяль-
ності, роботи вчителів, 
медиків, енергетиків, 
журналістів, підприєм-
ців, усіх, хто своєю само-
відданою працею, своєю 
незламністю зміцнює Ук-
раїну в умовах протисто-
яння російській війсь-
ковій агресії, робить вне-
сок у нашу майбутню пе-
ремогу.

 Робота може бути під-
готовлена в будь-яко-
му жанрі, який обе-
ре учасник — твір-роз-
дум, інтерв’ю, портрет, 
репортаж тощо. На кон-
курс прийматимуть стат-
ті, фото та відео. Участь 
безкоштовна. Роботи 
прийматимуть до 1 бе-
резня 2023 року. Оголо-
сити підсумки й нагоро-
дити переможців плану-
ють у квітні.
 Конкурс «Я — жур-
наліст!» проводиться з 
2009 року. Народився він 
у Рівному, а з 2016 року 
став всеукраїнським. Від-
тоді нагородження пере-
можців відбувається у 
Національній спілці жур-
налістів України. 
 Щороку конкурс «Я 
— журналіст!» збирає 
500-800 учасників з усіх 
областей нашої держави. 
Традиційно найбільше 
конкурсантів — зі схід-
них і південних регіонів 
України. Про призовий 
фонд дбає його організа-
тор, залучаючи, за мож-
ливості, меценатів. Робо-
ти переможців і учасни-
ків публікують на сайті 
«Я — журналіст!» за по-
силанням ij.ogo.ua.

 До творчої роботи (не-
залежно від номінації) 
кожен учасник конкурсу 
обов’язково додає (окре-
мим файлом) есе довіль-
ної форми обсягом до од-
нієї друкованої сторін-
ки формату А 4 на те-
му «Моя історія». В есе 
конкурсант має презен-
тувати себе перед журі 
та майбутніми читача-
ми і глядачами конкурс-
них робіт. Зокрема, учень 
може поділитися своїми 
планами на майбутнє в 
Україні після перемоги, 
розповісти про цілі, які 
ставить перед собою, про 
життєві труднощі, які він 
подолав/долає, про свої 
захоплення, рідних, свій 
навчальний заклад, насе-
лений пункт. У межах ок-
ресленого переліку мож-
ливих тем учасник само-
стійно обирає, на чому 
саме зосередити свою 
увагу в есе. Окремих ви-
мог щодо типу та розміру 
шрифтів, відступів, кіль-
кості друкованих сим-
волів у есе немає.
 Усі детальні умо-
ви конкурсу «Я — жур-
наліст!» можна прочитати 
за посиланням: https://
bit.ly/3F9RQQy. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Жителі деокупованої Хар-
ківщини, які наважуються 
відвідувати природні куточки 
сільських окраїн, часто підри-
ваються на покинутих боєпри-
пасах. У підсумку, замалим не 
щодня до лікарень потрапля-
ють сміливці з численними ос-
колковими пораненнями. 
 Напередодні Нового року 
батько і син із села Бугаївка Чу-
гуївського району йшли на ри-
боловлю до ставка, що на тери-
торії місцевої бази відпочинку. 
Дорогою семирічний хлопчина 
побіг до кущів, де підірвався на 
міні. Батько враз кинувся на до-
помогу, але спрацював іще один 
вибуховий пристрій. 
   Обох «швидка» відправила до 
Вовчанської лікарні, де 47-річ-
ному чоловікові ампутували па-
лець на нозі, а дитині — стопу 
правої ноги. За життя хлопчика 
наразі вже борються харківсь-
кі лікарі, оскільки він втратив 
багато крові й отримав числен-
ні осколкові поранення. 

 А вже через день сталася 
нова трагедія. Подружжя з села 
Борщова Харківського району 
поїхало до лісу по новорічну 
ялинку. Поки дружина збира-
ла гілки, чоловік хотів розвер-
нути автомобіль і натрапив на 
міну. Сталася пожежа. 
 До речі, за інформацією на-
чальника Харківського гарнізо-
ну Сергія Мельника, неподалік 
місця вибуху є встановлений 
знак про мінування території. 
Але заклик рятувальників хо-
дити та їздити лише перевіре-
ними шляхами місцеві жителі 
вперто ігнорують. 
 Околиці деокупованих сіл 
регіону й надалі нагадують те-

риторію, начинену невидими-
ми пастками. Щодня в області 
сапери знешкоджують по 50-60 
боєприпасів, але кінця цій ро-
боті не видно через брак мобіль-
них груп. 
 «Наразі ми маємо 500 ти-
сяч гектарів забруднених ви-
бухонебезпечними предметами 
полів, — повідомив заступник 
голови ХОВА Євген Іванов. — 
Дуже важливо, що ми порушує-
мо питання розмінування тери-
торій зараз, тому що ці заходи 
за можливості слід провести до 
початку сезонних робіт. Уже за-
раз потрібно складати графіки 
розмінувань територій, розумі-
ти, які сили можуть бути залу-

чені від державних підрозділів 
і неурядових компаній». 
  Навесні на Харківщину при-
буде підкріплення у складі 40-
50 піротехнічних груп, які пра-
цюватимуть у полях. Очікуєть-
ся також прибуття п’яти засобів 
механізованого розмінування. І 

все ж, на думку Євгена Іванова, 
в багатьох господарствах посів-
на навряд чи почнеться через 
небезпеку вибухів. 
 Наразі сапери на території 
Харківщини вже знешкодили 
48 тисяч боєприпасів, але це 
тільки початок. ■

НЕБЕЗПЕКА

Повоєнні «жнива» 
Деокуповані території Харківщини нагадують 
мінне поле, де продовжують лунати вибухи

■

Тільки за останні дні на Харківщині постраждало від російських мін троє людей.
Фото з сайту minre.gov.ua.

❙
❙

КОНКУРС

Розкажіть про незламність 
Від старшокласників і студентів коледжів чекають 
участі у творчому змаганні «Я — журналіст!»

■

Нагородження переможців ювілейного десятого конкурсу 
«Я — журналіст!», 2019 рік.
Фото Ліни ЯРІШ.

❙
❙
❙

ШАХРАЙСТВО

Справа «гараж»
Двом жителям Сміли за продаж 
гуманітарної тушонки дали по три 
роки з іспитом

■

ЕКЗОТИЧНО

Свої солодкі тропіки
У Корсунському лісництві вирощують лимони Мейєра, 
мандарини та помело

■

У теплиці Корсунь-Шевченківського 
лісництва рясно вродили лимони Мейєра.
Фото надане Черкаським обласним управлінням 

лісового та мисливського господарства.

❙
❙
❙
❙
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Звернення не про українців?
 Отже, те, чого сказано не 
було, а за логікою розбудови 
демократії мало б бути, вияви-
ло значно більше, ніж усі інші 
слова. 
 «Загалом, висловлено пра-
вильні речі про те, як змінилась 
роль України у світі. Нагоро-
джували військових. І взагалі, 
усе дійство було продуманим і 
достойним, — каже директор 
Міжнародного фонду «Відро-
дження» Євген Бистрицький. 
— Але при всій повазі до промо-
ви, яка містила в собі абсолютно 
правильні твердження, з якими 
не можна не погодитись, за всієї 
поваги до Володимира Зеленсь-
кого як президента, котрий ви-
знаний міжнародною прогресив-
ною медіаспільнотою Людиною 
2022 року та уособлює мужність 
і енергійне протистояння цьому 
страшному ворогу — росії, є пи-
тання. Почнімо з того, що Зе-
ленський уособлює усіх нас: і в 
тилу, і на фронті, й тих, хто пос-
тійно працює на перемогу волон-
терством, і тих, хто віддав жит-
тя за Україну. А ця промова, на 
мій погляд, складається з тих 
прекрасних меседжів, котрі ро-
бив Зеленський численним дип-
ломатичним представництвам 
різних країн. Тобто назовні. У 
ній було значно менше звернен-
ня до нас, пересічних громадян, 
котрі щодня переживають росій-
ський терор достатньо мужньо і 
без паніки».
 Так, Зеленський дякував 
перш за все військовим — це 
зрозуміло; енергетикам — це 
також наша лінія фронту; біз-
несу, бо податки для країни у 
війні — як повітря, з цим також 
усе ясно, але... 

Сліди замовчувань 
 «Україна стала одним із 
глобальних лідерів, — заявив 
з парламентської трибуни Зе-
ленський. — Завдяки Україні 
світ повірив, що цінності да-
ють силу. Світ упевнився, що 
тиранія програє. Світ побачив, 
що свобода може стати пере-
можцем. Услід за нашими здо-
бутками на полі бою і завдяки 
всім нашим військовим. Украї-
на обов’язково переможе». 
 Очільник держави, відзна-
чивши роль України у глобаль-

них світових процесах, зробив 
непогану заявку на ймовірне 
місце одного з лідерів оновленої 
команди європейських країн. 
 «За десять місяців цьо-
го року ми допомогли всім, — 
сказав Зеленський. — Ми допо-
могли Заходу віднайти себе зно-
ву, повернутися на глобальну 
арену і відчути, наскільки За-
хід переважає. Ніхто на Заході 
вже не боїться і ніколи не буде 
боятися росії. Ми допомогли 
Євросоюзу набути справжньої 
суб’єктності. Допомогли Європі 
відчути себе не кількома чем-
піонатами з командами різно-
го рівня, а однією сильною ко-
мандою, яка разом з усім віль-
ним світом бореться за цю важ-
ливу перемогу. Саме Україна 
об’єднала Європейський Союз. 
Виявилося, що це можливо!».
 Відзначаючи роль українсь-
кої армії, президент сказав: 
«Українські воїни вигнали оку-
пантів з-під Києва, і це був пер-

ший переломний момент у пов-
номасштабній війні. Це показа-
ло силу нашого опору. Українсь-
кі воїни звільнили Зміїний, і 
відтоді кожен окупант знає, 
яку єдину відповідь він почує 
від українців на будь-які свої 
зазіхання. Це показало, що Ук-
раїну ніщо не зупинить».
 Як зазначив президент, саме 
українські воїни зараз форму-
ють стандарти НАТО.
 Про українську зброю, яка 
буквально за декілька місяців 
до початку повномасштабної 
війни аж ніяк не турбувала пре-
зидента Зеленського, наразі він 
повідомив, що Україна має по-
тужне вітчизняне виробництво 
озброєння і військової техніки.
 «Ми здатні виробляти свої 
ракети, свої морські дрони, 
ми вже це робимо, бронетехні-
ку, авіатехніку та інші види оз-
броєнь. Уже є наше. «Стугна», 
«Вільха», «Нептун», морський 
дрон та інше. Давайте подякує-
мо нашому вітчизняному вироб-
ництву. Україна і український 

військово-промисловий комп-
лекс був і буде одним з найпо-
тужніших у Європі та світі, я у 
цьому впевнений».
 І, за словами Зеленського, 
Україна має відновити судову 
справедливість у світі: «Ство-
рення трибуналу щодо злочи-
ну агресії — це невід’ємна час-
тина політики нашої держави. 
Я впевнений, що трибунал за-
працює. Запрацює і міжнарод-
ний компенсаційний механізм, 
який ми зараз будуємо. Жо-
ден злочин окупантів в Україні 
не повинен залишитись без за-
конного вироку. І скільки б ре-
сурсів і часу це не потребувало, 
відповідальність для окупантів 
має бути невідворотною. І буде 
саме такою!».
 А де місце у виступі про пек-
ло нашого внутрішнього жит-
тя? Де хоча б театральна стри-
воженість тим, як живуть пе-
ресічні українці, чим перей-
маються, як виживають, як 

переживають ці страшні 10 мі-
сяців московського терору? Ті, 
хто просто молить небеса за сво-
боду нашої землі, за здоров’я і 
неушко дженість її захисни-
ків, хто щодня, поміж сирен і 
обстрілів ракетами та дрона-
ми, ходить на роботу, хто вже 
стільки часу не має сну й через 
ворожі обстріли, й через війну 
загалом? 
 І чомусь не дивує, що прези-
дент не згадав про громадянське 
суспільство та волонтерів, котрі 
відіграють важливу роль зв’язку 
між Заходом і українською про-
мисловістю в налагодженні ко-
ординації постачання найнеоб-
хіднішого для нашої армії. 
 А ще варто було б згадати 
громадських активістів, котрі 
також роблять чималий внесок 
у розбудову демократії. Саме 
вони, даючи об’єктивну оцін-
ку діяльності влади, тримаючи 
під прицілом уваги суспільства 
ключові фрагменти фундамен-
ту демократії, наприклад  не-
обхідність доведення до логіч-

ного завершення конституцій-
ної, судової, антикорупційної 
реформ, підштовхують можно-
владців до дотримання цивілі-
заційних стандартів усередині 
країни. 
 І саме активісти є тією час-
тиною громадськості, котра го-
това протистояти тому, щоб Ук-
раїна після перемоги не скоти-
лась у прірву авторитаризму. 
 Натомість насторожив на-
тяк президента Зеленського 
опозиції, що вона не має права 
критикувати, мовляв, потріб-
но бути єдиними. І це прито-
му, що опозиційні політики не 
включені в процес прийняття 
рішень державного та міжна-
родного рівнів. А без їх участі 
існування демократії в країні 
ставиться під сумнів. 

Політичне міжряддя
 А ще з-поміж рядків висту-
пу та певних дій вигулькує, що 
у влади, схоже, почалась актив-
на робота з розхитування моно-
літної стабільності військових 
та волонтерів. І в ці розколи мо-
жуть зайти інші. За якістю. Як 
сказав народний депутат від 
«Народного фронту» VIII скли-
кання, нинішній воїн Ігор Ла-
пін, після перемоги «русско-
міровци», «ждуни», «корисні 
ідіоти», «некорисні йолопи», 
але найголовніше — українсь-
кі гниди перефарбуються і при-
йдуть керувати далі. 
 «Уже потрібно ставити мар-
кер «свій-чужий», бо після вій-
ни вони стануть такими героя-
ми, що справжні військові бу-
дуть блякнути на їхньому тлі, 
— іронізує Ігор Лапін. — Ска-
жімо, явиться після війни з му-
качівських фронтів Коля -«кот-
лета» і буде розповідати, який 
він бравий боєць. А щодо нас, із 
числа опозиційних активістів, 
хто добровільно пішов воюва-
ти, будуть відкривати кримі-
нальні провадження. За, нап-
риклад, неправильне утриман-
ня зброї чи ще за якусь маячню. 
Уже командирам частин розси-
лають запити: де служить той 
чи інший військовослужбовець 
чи військовослужбовиця. «Пе-
ревиховувати» владі їх буде не-
складно. Адже ДБР — ручне. 
Середня заробітна плата слід-
чого ДБР така ж, як і солдата, 
котрий сидить в окопі, в серед-

ньому — 97 тисяч гривень. Він 
справи виписуватиме, як пот-
рібно нагорі. Статистика вже 
показує, що слідство ДБР від-
крило понад 3 тисячі кримі-
нальних проваджень проти 
військових і всього тисячу — 
проти чиновників. Це щоб ви 
розуміли, на кому робитимуть 
показники. 
 Зараз на фронті за Україну 
воюють ті, проти кого відкрили 
й не закрили нікчемні кримі-
нальні провадження. Військо-
вих переслідують. І наші захис-
ники відчувають тиск на себе». 
 Як це може вкладатись у го-
лові? Чим пояснити? Хіба що 
тим, що нас готують до узурпо-
ваної держави? Ми вже писали, 
що промовистою ознакою цьо-
го є нещодавнє прийняття за-
кону про медіа, який обмежує 
свободу слова. Чимало супере-
чок викликає і закон про КСУ. 
А про посилення відповідаль-
ності для військовослужбовців 
— і взагалі «пісня».
 «Суть його полягає в тому, 
що поблажливість від суду мо-
жуть отримати всі, окрім вій-
ськових, — пояснює полі-
тик і юрист Ігор Лапін. — Тоб-
то ґвалтівники, грабіжники, 
вбивці матимуть змогу отрима-
ти пом’якшення від суддів. Вій-
ськові — зась».
 Оскільки саме через війну 
ми платимо найвищу ціну за 
шанс побудувати цивілізовану 
державу, мусимо зробити стри-
бок і вийти із зони турбулент-
ності, в якій Україна перебува-
ла десятиліттями. Ми відчутно 
зміцніли, змінилися і не маємо 
дозволити владі стати дзеркаль-
ним відображенням того, з ким 
ведемо страшну битву, а маємо 
змусити її пройти тест на від-
даність цінностям, які вона де-
кларує світу і за які українці бо-
рються і віддають життя. 
 Росіяни показали, що вони 
— дикуни, котрі вирішили 
зруйнувати мирний розви-
ток Європи та знищити роз-
виненішу й успішнішу захід-
ну цивілізацію. Тому їхні ме-
тоди мають відійти в історію, 
а не реанімовуватись на зем-
лі, яку вони сплюндрували. 
Ви грати війну з росією та пе-
ретворитися самим на росію — 
поза межами здорового глузду 
й по збавлене сенсу. ■

ВІДЛУННЯ

Плюс автократія — мінус 
демократія
Між рядками послання президента Зеленського

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Одноосібний гвинт владної вертикалі вкручується все глибше і гостріше просто в тім’я громадянсько-
го суспільства. Жодних альтернативних складових у зміцненні конструкції держави не перед бачено. 
Нас ведуть до тоталітаризму? Таке враження ще більше підсилив виступ президента Володимира Зе-
ленського в найдраматичніший рік України в традиційному передноворічному зверненні до депутатів 
Верховної Ради. 
У довгостроковій перспективі та на шляху до спільних цінностей разом із країнами, котрі стали нашою 
опорою в боротьбі з путінською тиранією, тяжіння до автократії — взагалі не варіант. Це — небезпека 
для України скотитись до рівня авторитаризму цієї страшної країни. 
У якій народ — єдиний із владою, хоч якою б вона була, аби тільки в чоботях. 
Бо без рашистських солдатських чобіт немає порядку, немає величі. Лише демократія — тобто бар-
дак. Солдатські чоботища гріють російську душу. «Велика країна!» У ній людське життя ніколи не 
було, не є і не буде цінністю. І неважливо — одне життя чи помножене на мільйони. І не має значення 
— за царя, вождя, генсека чи президента. Така країна. 
Трагічний доказ цьому — наша війна. Не протистояння між двома країнами, а війна між двома сис-
темами — авторитаризмом і демократією. Путінський кремль хоче переконати весь світ, що демок-
ратія, верховенство права та права людини — фейкові цінності.
І тому надзвичайно важливо усвідомити, що те, якою Україна буде на момент перемоги, вирішується 
зараз. А громадянське суспільство не повинно залишати ці рішення без уваги й бути відстороненим 
від державних процесів. 

Виграти війну з росією та перетворитися самим 
на росію — поза межами здорового глузду 
й позбавлене сенсу.
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Юрій ЮЗИЧ, історик
(сайт localhistory.org.ua)

Про Степана Бандеру поза полі-
тикою пишуть мало. А провід-
ник ОУН мав багато захоплень. 
Він напам’ять цитував Святе 
Письмо і «Слово о полку Іго-
ревім», попри невисокий зріст, 
грав у баскетбол і перемагав на 
змаганнях зі стрибків у висоту. 
Багато навичок здобув, перебу-
ваючи у Пласті. Влітку плавав, 
узимку катався на лижах, фо-
тографував і кермував автомо-
білем, який йому подарували 
побратими. Одного разу за ніч, 
потай від влади, облаштував 
сільську читальню.

Читання
 Степан Бандера з дитинс-
тва багато читав. Його рід-
на сестра Володимира згаду-
вала, що улюбленими пись-
менниками майбутнього про-
відника були Іван Франко, 
Тарас Шевченко та Леся Ук-
раїнка. Сотник Євген Алетія-
но-Попівський додав: захоп-
лювався «Кобзарем» і образом 
Роберта Брюса з однойменної 
алегоричної поеми Лесі Ук-
раїнки. Ще в гімназії прочи-
тав працю Миколи Міхновсь-
кого «Самостійна Україна».
 Бандера знав шість мов, 
тож міг ознайомлюватися з 
класикою світової літерату-
ри та спогадами політичних 
діячів в оригіналі. Мав доб-
ру пам’ять. Під час дискусій 
рясно цитував Святе Письмо, 
вислови філософів чи вірші 
українських поетів. Його сту-
дентський товариш Григорій 
Мельник розповів про розва-
гу, яку придумав Бандера: 
«Це було змагання в цитуванні 
уривків з літературних творів, 
народних пісень тощо. Наші 
змагання розпочинав Степан, 
наприклад, цитатою зі «Сло-
ва о полку Ігоревім»: «Не ліпо 
лі не бяшет, братіє...» — і тоді 
до мене: «Продовжуй!». Я під-
хоплював цитату... Що довше 
він або я міг продовжувати, то 
було краще».

Фізкультура і спорт
 Вісім років — під час нав-
чання в гімназії та університеті 
— Степан Бандера мав вишкіл 
у Пласті. Перше його псевдо — 
«Ґанді», на честь Магатми Ґан-
ді, лідера борців за незалеж-
ність Індії. Кожен пластун по-
винен був щодня, незалежно 
від пори року, робити рухан-
ку. Тож навіть узимку Банде-
ра вибігав на вулицю тільки в 
шортах і купався в снігу. Міг 
однією рукою тричі підтягну-
тись на турніку. Про свій фі-
зичний стан дбав навіть за ґра-
тами. Журналіст Марек Садзе-
вич, який відвідав провідника 
в польській в’язниці, писав: 
«Він мав сильний характер. 
Дбав про свою фізичну форму, 
гімнастикував, читав, сподіва-
ючись, що майбутнє принесе 
ще йому волю». 
 Також від пластунів вима-
гали плекати щонайменше два 
види спорту — зазвичай один 
літній і один зимовий. Банде-
ра був членом спортивного то-
вариства «Сокіл» і Українсь-
кого студентського спортового 
клубу. Попри невисокий зріст 

— 159 сантиметрів у студентсь-
кі роки, — серед ігрових видів 
спорту його найбільше цікави-
ла кошиківка, себто баскетбол. 
Бігав і посідав високі місця на 
змаганнях зі стрибків у висо-
ту. Ще в гімназії склав пласто-
ву вмілість «Плавання». Для 
цього потрібно було вміти пла-
вати в одязі та роздягатись у 
воді, володіти принаймні чо-
тирма стилями, зокрема кро-
лем і брасом, стрибати й пірна-
ти, плисти без допомоги рук, 
рятувати потопельників. Се-
ред зимових видів надавав пе-
ревагу лещетарству. Коли жив 
у Німеччині, щозими родиною 
вибиралися в Альпи.

Активний відпочинок
 «Бандера оповідав, що він 
любить природу, любить ліс. 
Часто відчуває потребу похо-
дити по лісі. Ще будучи плас-
туном, дуже багато мандрував 
по Карпатах», — пригадував 
його послідовник Степан Муд-
рик. Мандрівництво допомага-
ло Степанові Бандері лікувати 
хворі коліна. В юності він ре-
гулярно влаштовував походи 
в Карпати. У зрілому віці до-
сліджував баварські ліси. Єв-
ген Побігущий стверджував, 
що українець краще орієнту-
вався в тамтешніх місцинах, 
ніж місцеві. А ще збирав гри-
би, переважно боровики.
 Ці навички допомагали еко-
номити кошти в численних по-
дорожах. Його особистий охо-
ронець Василь Шушко опові-
дав, що за 6 років той лише раз 
поселився в готелі. Поза тим 
ночував під шатром або в ко-
гось на квартирі. Вивчав міста. 
Перебуваючи в Лондоні, Банде-
ра раптом зник з поля зору охо-
рони. Виявилось, йому дуже 
кортіло поїхати в Сіті — фінан-
совий район міста. Пояснював: 
«Я читав, що всі ці бізнесмени 
спеціяльно вбрані в таких яки-
хось капелюхах. Я хотів поди-
витись, як вони йдуть до праці. 
Як той центр виглядає рано».

Музика і театр
 У дитинстві Степан Банде-
ра любив грати на батьково-
му похідному барабані. Пізні-
ше навчився грати на фортепіа-
но, гітарі й мандоліні. Останню 
придбав за кошти, заощаджені 
на пластовій самовиховній про-
грамі. Під час гімназійних літ-
ніх канікул 1925 року органі-
зував у рідному Старому Уг-
ринові аматорську театральну 
виставу.
 Показували «Сватання на 
Гончарівці», Бандера грав 
пришелепкуватого Стецька. 
Житель сусіднього села Ва-
силь Рип’яник пригадував 
переказ батька про той спек-
такль: «Він так натурально 
грав, що після вистави один з 
місцевих хлопців підходить до 
батька й питає: «А тому хлоп-
цеві, що грає Стецька, справді 
щось бракує?».
 Мав добрий слух, співав 
у хорі. Любив патріотичні та 
релігійні пісні, колядував. 
Року 1937-го на Різдво в’язні 
польської тюрми під проводом 
Бандери співали Службу Божу 
на чотири голоси. Знав сотні 
коломийок. Володимир Ер-
денберґер оповідав: «Бувало, 

коли, неначе вуж, тягнуться 
пластуни карпатськими пла-
ями гусаком один за одним, 
почне лунати пісня індиві-
дуальна, бо гуртом у такому 
строї нічого не втнеш. Десь 
там на чолі походу хтось почи-
нає співати гуцульської коло-
мийки. А тоді на кінці гусака 
відповість своїм сильним голо-
сом «іншої», щораз то «товсті-
шої», Степан. І так ідуть зма-
гання цілими годинами, хто 
кого переможе, ніхто першим 
не хоче здатися».

Волонтерство 
 «Оден з чільнійших плас-
тунів 5-го куріня імені Яросла-
ва Осьмомисла. Брав дуже вид-
ну діяльність в курені, як рівно 
ж у великій мірі причинився до 
здобуття першости для нашого 
куріня у 1925 році. Також яко 
впорядник багато дослужився 
для куріня», — таку характе-
ристику подано у «Свідоцтві 
відходу» з пластового юнацтва, 
видану Степанові Бандері восе-
ни 1927 року. 
 У 16 років він став пласто-
вим виховником і зібрав новий 
юнацький гурток. Багато пра-
цював для розвитку громади 
рідного села. Організував теат-
рально-співочий гурток, коопе-
ратив, відділення руханково-
пожежного товариства «Луг». 
Через це був змушений на рік 
відкласти вступ до університе-
ту. Коли восени 1932 року ро-
дина Бандери переїхала в село 

Воля Задеревацька, студент 
Степан за одну ніч облаштував 
тут читальню. Це описує се-
лянка Ганна Іванів: «Довго не 
був, але багато зробив. Питав: 
«Хлопці, та ж хіба ви не мо-
жете побудувати читальню?» 
А вони відповідають: «Поля-
ки нам ни дають дерева». Він 
каже: «А ніч нащо?». Взєв сво-
го брата Василя, хлопців і вно-
чи на плечах наносили дерева і 
побудували. Дотепер ще та чи-
тальня стоїть».

Технічне самонавчання 
 «Майстер на всі руки» — 
так характеризує його Осип 
Базюк. Подібне оповідала і 
Слава Стецько: «Він, як-то ка-
жуть, був до всього. І в кухні 
міг собі раду дати, і авто напра-
вити, і там коло патефона міг 

щось майструвати». У Пласті 
Степан Бандера навчився оп-
равляти книжки, записники, 
течки, образки різної величи-
ни: в полотно, картон із по-
лотняними краями й кутика-
ми, в шкіру та шкірзамінник. 
Читав технічні журнали, за-
хоплювався хімією. Мав фото-
апарат, сам проявляв плівку і 
друкував знімки. Власну фо-
толабораторію облаштував в 
центральному офісі Закордон-
них частин ОУН у Мюнхені на 
Цеппелін-штрасе, 67. Англій-
ські оунівці подарували Бан-
дері автомобіль — синій Opel’ 
Kapitan, реєстраційний номер 
PKW АВ 63-3821. Провідник 
швидко освоїв техніку керму-
вання, часто використовував 
автомобіль для роботи та по-
дорожей в Альпи. ■

ОСОБИСТЕ

Хай живе Степан Бандера!
Провідник визвольних змагань та його хобі

■

Провідник ОУН із дружиною і друзями в горах альпійського Арльберґа. Зліва праворуч: Степан Ленкавський, 
Ярослава і Степан Бандера, Дмитро Миськів.

❙
❙

24-річний Степан Бандера зі своєю родиною у селі Воля Задеревацька 
(біля Стрия на Львівщині). Сидять: отець Андрій, поряд — ймовірно, 
Дарія Ліщинська (двоюрідна сестра), бабця Розалія; стоять: Марта, о. 
Федір Давидюк (чоловік Володимири), Володимира, Богдан, Степан, Оксана.
Фото з архіву Центру досліджень визвольного руху.

❙
❙
❙
❙
❙
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Володимир МОЛОДІЙ, журналіст
(сайт localhistory.org.ua)

Відколи почалося повномасш-
табне вторгнення, українські 
архівісти врятували тисячі важ-
ливих документів. Утім на по-
чатку існувала проблема: куди 
вивозити архіви з міст, яким 
загрожувала окупація, ніхто не 
знав. Безпечних місць на тери-
торії України не було, ворог міг 
піти будь-куди. 
Яким алгоритмом дій послуго-
вувалися українські архівісти? 
Які документи рятували насам-
перед? Які записи були особли-
во бажаними для окупантів? Чи 
має Ентоні Блінкен українське 
коріння? Про це «Локальній 
історії» розповідає Анатолій 
Хромов, голова Державної ар-
хівної служби України.

«Гляньте за вікно — бачите 
недобудовані будівлі? Це 
сховища під центральні 
архіви»
 ■ Пане Анатолію, розка-
жіть, cкільки архівів опинило-
ся під тимчасовою окупацією 
після 24 лютого? Чи є загаль-
ні підрахунки?
 — Точну кількість встано-
вити важко, бо багато архівів є 
у так званій сірій зоні — на те-
риторії, яку поки що не конт-
ролюють українські війська і 
де архівісти не можуть безпеч-
но перебувати. 
 Увесь Національний ар-
хівний фонд України — це 86 
мільйонів одиниць зберіган-
ня. Відсоток тимчасової відсут-
ности контролю за документа-
ми фонду на окупованих тери-
торіях після 24 лютого — дуже 
невеликий. Порівнюючи з 2014 
роком, 2022-го Україна значно 
більше зробила, щоб зберегти 
архіви і щоб вони не дісталися 
ворогу.
 ■ Як використали поперед-
ній досвід 2014 року?
 — Тоді з Донецької, Лу-
ганської областей і Криму вза-
галі нічого не вивезли. А тепер 
ми маємо випадки переміщен-
ня цілих архівних установ. Де-
ржавні архіви Луганської, До-
нецької областей, які дислоку-
валися в Костянтинівці й Сі-
верськодонецьку, евакуювали 
в інші регіони. Найпроблемні-
ша ситуація була з Херсоном. 
Над містом дуже швидко втра-
тили контроль і, відповідно, не 
встигли евакуювати.
 ■ Чи є куди евакуйовувати 
архіви?
 — Якщо зовсім відверто, то 
ні, нам нікуди евакуювати ар-
хіви.
 ■ Але ж кудись перевозите.
 — Ну, знаходимо можли-
вості. Найменший рівень запов-
нення будь-якого обласного ар-
хіву становить 75%. Є архіви, 
які заповнені на понад 100%. 
Під тимчасові сховища там об-

лаштовують підвали, напів-
підвальні приміщення, коридо-
ри. Але так не лише в Україні.
 Проблема архівної полиці, 
відсутності вільних площ — за-
гальносвітова. Інформації стає 
все більше і більше, а сховищ не 
вистачає. Будувати за всіма пра-
вилами нові дуже дорого. В Ук-
раїні цим не займалися взагалі.
 Ось гляньте за вікно — бачи-
те недобудовані будівлі? Це схо-
вища під центральні архіви, які 
вже понад 10 років не будують, 
хоч вони на 80% готові.
 Це дійсно проблема. Вже на 
етапі планування евакуації ми 
зайшли в глухий кут. Щоб зна-
ти, куди евакуювати, треба от-
римати від Міністерства оборо-
ни список безпечних регіонів. 
Ще до початку масштабної вій-
ни ми подавали запит у мініс-
терство, але відповіді не отри-
мали. Тому в планах евакуації 
не було розрахунків відповід-
них витрат. Пізніше генераль-
ний штаб щомісяця почав онов-
лювати список умовно безпеч-
них регіонів.
 Тепер в Україні немає жод-
ного регіону, куди б не «прилі-
тало». Ми вже самі визначає-
мося, де працює артилерія і де 
більший ризик влучання ра-
кет. Логічно, з тих регіонів, де 
є загроза захоплення архівів 
або знищення ствольною ар-
тилерією, ми переміщуємо їх в 
умовно безпечний регіон. 
 Це важкий процес. Крім 
того, не вистачає керованос-
ті галузі. Державна архівна 
служба безпосередньо відпові-
дальна лише за центральні ар-
хіви. А місцеві архіви є струк-
турними підрозділами облас-
них державних адміністрацій. 
Нам доводиться переконувати 
голів адміністрацій переміщу-
вати матеріали. З одного боку, 
це їхня відповідальність, бо це 
їхній структурний підрозділ. А 
з іншого — ми відповідаємо за-
галом за архівну сферу. І от ми 
домовляємося з обладмініст-
рацією, що вони вивезуть, і з 
іншою обладміністрацією, що 
вони приймуть документи чи в 
повному обсязі, чи частину.
 ■ Тоді, коли подавали запи-
ти про евакуацію, чому не було 
відповіді від Міноборони?
 — Ніхто не знав, де будуть 
безпечні регіони. І згадаймо 
початок війни — якраз евакуа-
ція [архівів] у перші дні, певно, 
могла би закінчитися дуже пла-
чевно. Бо на початку транспор-
тні артерії — це була найбіль-
ша небезпека. Якби масова ева-
куація відбувалася у перші дні, 
то був би ризик втратити вели-
ку кількість і співробітників, і 
документів. 
 Люди вважають, що еваку-
ація — це панацея, але маємо 
вивчати не тільки український 
досвід часів Другої світової вій-
ни, а й іноземний. У Польщі під 

час Другої світової частину ар-
хіву було знищено просто в еше-
лонах.
 ■ Досвід Другої світової. Ці-
каво, як евакуйовували архі-
ви з Києва перед наступом на-
цистів?
 — Евакуйовували на схід, 
за Урал. Але вивозили не все. 
Насамперед евакуйовували не 
історичні документи, а ті, які 
мали якусь оперативну цін-
ність для радянської влади. 
Я знаю з розповідей старших 
колег, що архівісти ховали в 
ті документи, які були цікаві 
для радянської влади, якісь іс-
торичні документи, щоб їх ева-
куювати. Йшли на такий сабо-
таж, бо розуміли цінність істо-
ричної документації, намага-
лися сховати і передати те, що 
для професіоналів має найбіль-
ше значення.
 Але цей досвід віддалений. 
Війна стала динамічнішою. 
Світ — інформаційний. Сьогод-
ні провести приховану евакуа-
цію дуже важко.
 Для держави — і це показує 
практика цієї війни — критич-
но важливо зберегти докумен-
ти більш сучасні. І особливо — 
з обмеженим доступом — ті, які 
мають державну таємницю або 
з обмеженим службовим досту-
пом. Саме такі насамперед ці-
кавлять країну-агресорку. І в 
цьому плані архівісти спрацю-
вали, як книжка пише, — пер-
шого ж дня, із ризиком загрози, 
усі ці документи, які мали обме-
жений доступ, були знищені.
 ■ Чутно багато розмов про 
важливість допомоги Заходу 
зброєю і грошима. Якою є до-
помога в архівній справі?
 — Дуже значущою. У сер-
пні я їздив на засідання Євро-
пейського бюро національних 
архівів — організації архівістів 
Євросоюзу. Україну запросили 
вперше, у статусі кандидата у 

члени ЄС. Їм було цікаво почу-
ти про наш досвід під час вій-
ни. Такого ніхто давно не пере-
живав у цивілізованому світі. 
Крім того, загроза від росії для 
окремих країн Європи теж є.
 Нас підтримують політич-
но. За нашим зверненням і 
зверненням наших партнерів, 
найближчих країн-сусідів, 
Міжнародна рада архівів при-
пинила співпрацю з усіма чле-
нами Міжнародної ради ар-
хівів із росії та білорусі. У ре-
золюції вказано, що з ними не 
буде будь-якої співпраці до мо-
менту підписання мирної уго-
ди, яка задовольнить вимоги 
законного уряду України. 
 Крім того, вони скасували 
для України внески, і тепер ми 
беремо участь в організації бе-
зоплатно. Одна з наших установ 
відкрила благодійний рахунок, 
щоб зібрати внески на облашту-
вання нових сховищ, компенсу-
вання комунальних платежів 
тощо. Ці реквізити отримають 
тисячі членів Міжнародної ради 
архівів. Маємо дефіцит коштів, 
і ми завдяки цьому благодійно-
му рахунку хочемо пережити 
цю зиму та зробити так, щоб до-
кументи збереглися в нормаль-
них умовах.
 Також нас підтримують ма-
теріально-технічно. Ми отри-
мали спеціальні вогнетривкі 
рюкзаки, так звані евакуацій-
ні мішки, вогнетривкі сейфи, 
які здатні зберегти документи 
впродовж двох годин в епіцен-
трі пожежі. Це дуже дороге об-
ладнання. Щоб ми пришвид-
шили сканування документів, 
нам надсилають сканери, рес-
тавраційні матеріали, вогне-
гасники й ще багато чого. 
 На початку війни ми підпи-
сали угоду про резервування 
копій документів на серверах 
національного архіву Великої 
Британії. Ми можемо копіюва-

ти туди свої оцифровані доку-
менти, а вони їх зберігатимуть.
 Свіжий приклад — Бундес-
архів забезпечив національ-
ний архів Київської области, 
а через нього й архівні відділи 
районів, які перебували в оку-
пації, ноутбуками, сканерами, 
вогнегасниками. Туди захо-
дили російські війська. Вони 
били, викрадали техніку. До-
кументів, на щастя, не чіпали.
 ■ Який відсоток архівних 
документів оцифровано в Ук-
раїні?
 — Мало. Проблема в тому, 
що держава цим цілеспрямова-
но не займалася. Не існувало де-
ржавної програми з оцифруван-
ня. На це не виділяли коштів. 
 У 2019 році, коли я прий-
шов на посаду голови Архівної 
служби України, темпи з оциф-
ровування були такі, що, аби 
оцифрувати весь національ-
ний архівний фонд (себто оті 
86 мільйонів одиниць), нам би 
треба було тисячу років. За не-
повні два роки темпи оцифру-
вання зросли на 500%.
 ■ Тобто тепер треба десь 200 
років.
 — Так, звучить краще. Ми 
— велика «архівна» країна. 
Попри те, що багато докумен-
тів свого часу російська імпе-
рія, Радянський Союз цілими 
фондами вивозили до Москви 
та Петербурга, у нас усе одно 
залишився великий масив до-
кументів. Утім навіть із цього 
масиву не все потребує оциф-
рування. Скажімо, є більш за-
требувані справи, якими люди 
активно користуються. Йдеть-
ся про документи, які допома-
гають у дослідженні історії ро-
доводу, архівна генеалогія, до-
кументи із соціально-правових 
питань.
 ■ Як вдалося досягнути цьо-
го приросту в 500%?
 — Ми відкрилися для світу. 

Анатолій Хромов.
Фото з сайту localhistory.org.ua.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

«Документи, які були 
найцікавішими для ворога, 
знищили в перший день війни»,
— голова Держархіву Анатолій Хромов

■
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Разом — до перемоги!
Найближчим часом можна передплатити «Україну молоду» на лютий

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2023 рiк:

на місяць — 52 грн. 86 коп.,

на два місяці — 105 грн. 72 коп.,

до кінця півріччя — 264 грн. 30 коп.,

до кінця року — 581 грн. 46 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 67 грн. 86 коп.,

на два місяці — 135 грн. 72 коп.,

до кінця півріччя — 339 грн. 30 коп.,

до кінця року — 746 грн. 46 коп.

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення перед-
плати бере: на місяць — 5 грн. , на 
три місяці — 10 грн., на шість мі-
сяців — 14 грн., на дванадцять мі-
сяців — 22 грн.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чи-
тачi — як зi столицi, так i з глибинки, — 
i колеги-журналiсти оцiнюють як голов-
ну нацiональну газету держави. Редакцiя 
«УМ» i надалi намагатиметься бути гiд-
ною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi. 
 Оскільки цього року з огляду на війсь-
кові дії та економічну ситуацію в країні 
ми тільки наприкінці грудня оголосили 
про передплату-2023, очевидно, багато 
читачів не встигли оформити передпла-
ту з січня. Передплатити «Україну моло-
ду» на 2023 рік можна найближчим часом 
— до 18 січня, і ви отримуватимете газе-
ту з лютого. Оформити передплату можна 
у відділеннях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при            -
й мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua, як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса пош-
тою», так і за друкованим Каталогом ви-
дань «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв 
передплачуєте «Україну молоду» — по-
радьте передплату i своїм родичам, дру-
зям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2023■

Запросили різних партнерів — і українських, і іноземних. Будь-хто, хто ціка-
виться українськими архівами, може підписати угоду й почати оцифровувати 
матеріали, одну копію залишаючи собі. 
 Думаю, якби не війна, то статистика оцифровування зросла б іще більше. На-
приклад, маємо генеральну угоду з генеалогічним товариством Family Search 
International, яке оцифровує генеалогію по всьому світу. Вони вже колись пра-
цювали в Україні, але за Януковича їх вигнали, ми їх повернули. Лише за цим 
проєктом співпраці ми могли б оцифрувати всю українську генеалогію у перс-
пективі 5-7 років. Темпи їхньої роботи шалені. І, що важливо, на час війни вони 
передбачили компенсації витрат архіву за підготовку на оцифрування. Тобто ар-
хіви на цьому ще й заробляють.
 Наша мета — щоб люди отримали архів у смартфоні, як тепер модно казати. 
У нас на сайті є міжархівний покажчик. Там об’єднано три державні централь-
ні архіви — ми хочемо доєднати всі. Так, щоб там просто за ключовими слова-
ми можна було знайти інформацію онлайн. Наразі там представлено понад пів-
тора мільйона копій із трьох архівів. За три місяці цим порталом скористалося 
понад сто тисяч користувачів.

«Це не лише українська історія, а й світова»
 ■ Ви згадали про частину архівів, які залишилися на тимчасово окупова-
них територіях. Яка шкода для держави від того, що ті фонди дісталися оку-
пантам?
 — По-перше, за своїм статусом це є культурне надбання, спадщина і влас-
ність українського народу.
 По-друге, архіви — це практичні речі. Мало хто знає, але більшість запитів 
до архівів — це навіть не генеалогія, не історичні дослідження істориків чи якісь 
запити журналістів. Понад половина запитів — це соціально-правовий захист 
населення. Люди шукають підтвердження рівня зарплати, нагородження, виді-
лення якогось майна і так далі. Це все документи ХХ століття. 
 Якщо не контролювати цих документів, не мати доступу до них, втрачають-
ся можливості забезпечити права громадян. От людина не має можливості під-
твердити [стаж] і збільшити свою пенсію, наприклад. Або вона не може підтвер-
дити факту набуття якогось майна. Тепер це особливо актуально, бо багато лю-
дей рятувалися від війни і не забрали з собою документів і родинних архівів, які 
мали на руках.
 Міжнародне право стверджує, що окупант несе відповідальність за збере-
ження документів. Але ми маємо багато прикладів, що росія цілковито знева-
жає міжнародне право, і архівне міжнародне право також.
 Ми ще до повномасштабної війни почали санкційну політику. Розробили 
список громадян росії, які відповідальні за знищення і викрадення українсь-
ких архівів у Криму і на сході країни, за легалізацію так званих архівів «Л/
ДНР» (Ідеться про документи, які захопили екстремістські організації «ДНР» 
і «ЛНР». — Ред.). Росархів визначає їх як якихось своїх партнерів, залучає до 
своїх заходів. Усі ці люди, які легалізують незаконні архівні служби на тих 
територіях, разом із керівництвом Росархіву з ініціативи Державної архівної 
служби України внесені до санкційного списку. На окремих, найактивніших, 
діячів СБУ відкриває кримінальні провадження. Цей список не вичерпний. Ми 
моніторимо далі. 
 ■ Вам відомо, що відбувається з документами в архівах на тимчасово окупо-
ваних територіях?
 — Так, я маю зв’язок із працівниками тих архівів. Не хочу особливо афішу-
вати, але, крім окремих випадків, коли [по будівлях архівів] влучали снаряди, 
ситуація — більш-менш. Документи залишаються на місцях, співробітники ін-
коли приходять, прибирають, намагаються дотримуватися умов зберігання. Є 
неперевірена інформація, що лише з Волновахи викрали й перевезли докумен-
ти вже в архів так званої [організації] «ДНР». Інші залишаються на місцях.
 Усе, що можемо, — це підтримувати ЗСУ, які відновлюють контроль над 
тимчасово окупованими територіями. Треба посилювати міжнародну підтрим-
ку. Всюди, де їжджу, я актуалізовую тему українських архівів. Бо це не лише 
українська історія, а й світова. Є багато прикладів, коли українське коріння має 
хтось із сучасної американської політичної верхівки або зірки Голлівуду.
 ■ Як Сильвестр Сталлоне?
 — Так. Або Ентоні Блінкен. Ми точно знаємо, що він має українське поход-
ження, бо було відповідне прохання від МЗС. Усі розуміють, що українські ар-
хіви — це частина культурної спадщини Європи та світу. 
 Цього літа я був на архівному європейському колоквіумі у Кракові, й там у 
нас із польськими колегами виникла дуже цікава ідея. Конференція була при-
свячена розпорошеній спадщині — якраз вивезеним, переміщеним архівам різ-
них часів. Це проблема — як повертати архіви? Цивілізовані країни — як і Ук-
раїна, звичайно — обмінюються копіями на паритетних умовах. Багато пре-
тензій на тій конференції було до Росії, бо росіяни викрадали архіви не тільки 
в Україні. І ми дійшли згоди, що будемо ініціювати обговорення договору між 
Польщею, Україною, Латвією, Литвою і Естонією про визначення документів 
Речі Посполитої спільною культурною спадщиною наших народів. 
 Ми договором хочемо зафіксувати, що ці документи є надбанням усіх цих на-
родів, які входили до Речі Посполитої, і що громадянам цих країн гарантуєть-
ся рівний доступ до документів цих країн в архівах країн-підписанток. Це, пев-
но, фіналізується у створення якоїсь спільної платформи, сайту, де будуть пред-
ставлені ці документи. В перспективі така співпраця може допомогти залучити 
підтримку членів ЄС, щоб зберегти документи спільної культурної спадщини в 
Україні.
 ■ Яким може бути механізм повернення всіх українських документів, виве-
зених у Росію ще за совєцьких чи навіть за царських часів?
 — Перемога України у війні стане можливістю порушити питання про по-
вернення українських архівів. Поки я є головою архівної служби, не бачу мож-
ливости підписати з постпутінською росією жодної угоди — з Росархівом або ін-
шою установою — доти, доки ми не визначимо питання повернення українсь-
ких архівів.
 Ми є лідером із відкриття архівів КДБ. А в росії це державна таємниця. 
Вони через рішення суду секретять терміни розсекречення радянських архівів, 
уявіть!
 І навіть дослідники не можуть дізнатися, а коли можна буде подивитися? Ба-
гато російських активістів визнають, що працювати зі звичайними, з історични-
ми архівами в росії неможливо. Багато бюрократичних перепон, якихось злов-
живань, невиправданих цінників на послуги. А це теж є способом обмежити до-
ступ до інформації. Уся ця їхня система свідчить про те, що вони є неефектив-
ними розпорядниками архівної інформації. 
 Вважаю, що ми маємо повне право після перемоги України поставити питан-
ня про повернення цих фондів. Для того, щоб ми забезпечили їх збереження і 
доступ. Не тільки українцям, а й широкому загалу іноземців.
 ■ Яка ймовірність, що вдасться повернути архіви — і старі, і нові?
 — Я людина молода, тому сподіваюся, що це буде якщо й не за мого керів-
ництва, то ще за мого життя. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах медики обласного цент-
ру екстреної медичної допомоги знову 
купили на власні кошти та передали 
нашим захисникам на фронт іще два 
автомобілі. Про це «Україні молодій» 
повідомляє Ірина Назарок із Черкась-
кого обласного центру екстреної ме-
дичної допомоги.
 «Цього разу дві автівки — Hundai 
Terracan та Kia Sorento — передали 
синам наших працівників, які боро-
нять Україну на передовій. Одне авто 
— сину Святослава Безкоровайного, 
водія Уманської «швидкої», а друге 
— сину Людмили Пустовіт, фельдше-
ра Золотоніської підстанції», — роз-
повідає пані Ірина.
 Вона каже, що машини повністю 
підготували для потреб військових. 
Також провели повне технічне обслу-
говування. Обидва автомобілі повно-
привідні та мають високу прохідність, 

тому зручні в польових умовах.
 За словами Ірини Назарок, ме-
дики «швидкої» зі свого боку зна-
ють, як то — щодня воювати за життя 
українців. Тож, уточнює, найголовні-
ше — щоб ці машини приносили ко-
ристь і допомагали нашим захисникам 
у нелегких боях здобувати омріяну пе-
ремогу. ■

ПІДТРИМКА

Швидкі колеса від 
«швидкої»
Медики черкаської «екстренки» передали ще два 
авто для ЗСУ

■

Медики «швидкої» зі свого боку знають, як то — щодня воювати за життя українців.❙

Це авто допомагатиме нашим воїнам 
захищати Україну.
Фото Ірини НАЗАРОК.

❙
❙
❙
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Ганна ЯРОШЕНКО

«От тільки вранці відведу двох 
меншеньких до дитсадка — і 
буду готова зустрітися з вами», 
— повідомляє по телефону 
єдина донька загиблої в Маріу-
полі 45-річної військової На-
талії Стребкової ( з позивним 
«Зоряна») Ірина Шматко. У свої 
27 років вона є матір’ю трьох 
дітей: її первістку Сашкові — 
7 років, доньці Лізі через три 
місяці виповниться 6, а наймен-
шому сину Валику — 3,5 року. 
За словами Ірини, усі вони дуже 
схожі на неї та її неньку — за ха-
рактером — і спокій із ними їй 
тільки сниться. Але без них жит-
тя було б порожнім.

Була сильною жінкою, 
готовою до кінця стояти за те, 
що дороге її серцю
 «Вдачею я в маму, — запев-
няє молода пані. — Вона мала 
твердий, вольовий характер, 
була сильною жінкою, готовою 
до кінця стояти за те, що дороге 
її серцю. До 2016 року ми жили 
разом. Мама була відомою в 
Полтаві перукаркою, її послу-
гами завжди воліло скористати-
ся дуже багато людей. Ті, хто не 
міг потрапити до салону, де вона 
працювала, просили обслужити 
їх удома. У нашій квартирі є ку-
точок, де ненька стригла клієн-
тів, фарбувала волосся, робила 
зачіски, завивки. Із моїм рідним 
батьком вони мали різні погля-
ди на життя й розлучилися, 
коли мені виповнилося 16 років. 
Познайомившись із військовим 
полку «Азов» Олексієм Стреб-
ковим (він колишній житель 
Донецька, який не міг змирити-
ся з тим, що його місто стало не-
підконтрольним Україні), мама 
різко змінила своє життя. Ціка-
во, що я з майбутнім другим ма-
миним чоловіком познайомила-
ся на рік раніше за неї: у 2014—
2015 роках була волонтером, а 
він проходив бойову підготовку 
в навчально-тренувальному цен-
трі «Азова» в Полтаві. До речі, 
там зустріла і свого судженого — 
Олександра».
 Наталія й Олексій одружи-
лися 9 березня 2016 року, а вже 
на початку червня жінка пере-
бралася до Маріуполя, аби бути 
поряд із чоловіком. Вони винай-
няли квартиру, а з часом купили 
в кредит власне житло. Хоч за-
галом, за словами Ірини Шмат-
ко, мріяли, коли закінчиться ця 
безглузда війна, придбати буди-
ночок під Полтавою, де могли б 
збиратися діти, онуки. Обоє ві-
рили, що попереду на них чекає 
щасливе мирне життя. Та доля 
розпорядилася інакше: на жаль, 
щастя було коротким.
 «Мама була дуже щасливою 
у другому шлюбі, по суті, поча-
ла по-справжньому жити, по-
чувалася коханою й жаданою, 
— стверджує моя співрозмов-
ниця. — А в мене з’явився дру-
гий батько. Так-так, уже в до-
рослому віці я почала назива-
ти другого маминого чоловіка 
татком. Оскільки він був «азов-
цем», ненька також влилася до 
лав «Азова» — вела справи кан-
целярії, мала звання сержан-
та. Коли ж розпочалося повно-
масштабне вторгнення росій-
ських окупаційних військ, під 
час оборони Маріуполя їй дово-
дилося бути й діловодом, і ку-
харкою, а ще — перев’язувати 
рани пораненим бійцям, коли 
рук бойових медиків бракува-
ло. Про це мені роповідала сама 
ненька. Ми весь час спілкували-
ся телефоном, наскільки дозво-
ляв зв’язок. Про найжахливіші 
події під час облоги Маріуполя, 
оберігаючи мене, вона воліла не 
згадувати. Хоч іноді все ж про-

хоплювалася кількома слова-
ми про могили у дворах, вели-
ку кількість убитих і поране-
них людей, які лежали просто 
на узбіччях доріг». 
 Про те, де саме перебувала 
Наталія Стребкова, Ірина до-
стовірно не знала. Це вже те-
пер їй відомо, що та разом з усі-
ма «азовцями» була на тери-
торії металургійного комбіна-
ту «Азовсталь», бомбосховища 
якого стали притулком як для 
цивільних, так і для військо-
вих. Востаннє мати й донька 
розмовляли 14 квітня — десь о 
23-й годині. За якихось 2,5 го-
дини до загибелі військової...
 «У нас якраз пролунала си-
рена повітряної тривоги, і нень-
ку це дуже стривожило — вона 
настійно радила не нехтувати її 
сигналами й ховатися в укрит-
тя, — продовжує розповідь Іри-
на Шматко. — Та й загалом про-
сила берегти себе й дітей, заува-
живши, що вони стоять там, аби 
захистити нас. Я у свою чергу 
благала, щоб вона піклувалася 
про себе й татка. Після того як 
ми попрощалися, усе ще стояла 
на вулиці, милуючись зоряним 
небом. І, аби відволікти маму 
від тої жорстокої реальності, в 
якій вона «варилася», написала 
їй безглузде SMS-повідомлення 
про те, що так хотіла б разом із 
нею стояти під зорями й розмо-
вляти ні про що».

Неодноразово мала змогу 
виїхати з Маріуполя, проте 
лишилася в строю
 Наталія Стребкова неод-
норазово мала змогу виїха-
ти з Маріуполя. Першого разу 
— якраз перед початком пов-
номасштабної збройної агресії 
росії, коли вони з чоловіком за-
вбачливо вивезли з міста свого 
собаку, прилаштувавши його у 
знайомих. Тоді Наталії вдалося 
переконати Олексія, що вона не 
має права вибути зі строю. Дру-
гого разу жінка просиділа у 
знайомих, які прихистили їх-
нього домашнього улюбленця, 
два дні — і знову повернулася 
до Маріуполя. Могла виїхати з 
міста, яке невдовзі росія нама-
гатиметься стерти з лиця зем-
лі, і тоді, коли військове керів-
ництво видало наказ, згідно з 
яким діловоди мали перебрати-
ся до більш безпечного місця. 
Та «азовка» вирішила, що вона 
тепер не лише діловод і буде 
там, де потрібні її руки. 
 «Був ще останній шанс: коли 
дістав серйозне поранення мій 
двоюрідний брат Роман, котрий 
також воював у складі полку 
«Азов», мама могла вибратися з 
того пекла гелікоптером, супро-
воджуючи його як патронажна 
медична сестра. Але вона знову 
ж таки відмовилася, заявивши, 
що є значно молодші за неї дів-
чата, яким іще жити й жити. І 
все, після того виїхати вже не 
було змоги, — сумно зітхає Іри-
на. — Мій чоловік Олександр 
на ту пору брав участь у боях за 
Гуляйполе Запорізької області. 
Тож я була мов на голках, пос-
тійно відстежуючи новини, що 
стосувалися «гарячих» точок, 
у яких перебували найрідніші, 
найдорожчі люди. А тому доб-
ре знала, що росіяни скидають 
на Маріуполь багатотонні авіа-
бомби. І коли 19 квітня тато на-
писав мені, що мама загинула, 
одразу зрозуміла, що саме при-
летіло в бомбо сховище, де вона 
перебувала. Після повернення 
з російського полону він навіть 
показав мені фотознімок місця, 
куди був «приліт»: у тих неба-
гатьох, хто вижив після такого 
потужного удару, воістину був 
другий день народження».
 Тіло Наталії Стребкової по-

вернули під час чергової опера-
ції з передачі тіл загиблих вій-
ськових. Це сталося не одразу, 
а десь аж через чотири місяці. 
 «Наприкінці липня мене 
повідомили телефоном, що 
маму змогли ідентифікувати 
за татуюванням (бо тіло, самі 
розумієте, уже було не в тому 
стані, коли можна впізнати лю-
дину). У мене запитали, чи змо-
жу і я це зробити. У мами на руці 
було ось таке татуювання, — по-
казує свій натільний малюнок 
Ірина Шматко. — Слідчий, яка 
спілкувалася зі мною, пересла-
ла фото фрагментів маминого 
тіла, за якими я змогла це під-
твердити. Пізніше в Києві мала 
з’їздити на опізнання до моргу, 
то ось тут уже відмовилася — 
мені вистачило й фотознімків. 
Після кремації тіла 4 серпня ми 
провели церемонію прощання з 
мамою у столиці. Урну з прахом 
я лишила на зберігання в патро-
нажній службі полку «Азов» до 
того часу, поки не повернеться з 
полону татко...
 Після того як мама загину-
ла, він і далі перебував серед обо-
ронців «Азовсталі». Щоправда, 
кілька днів його не пускали на 
бойові позиції, щоб він прийшов 
до тями. Протягом цих кількох 
днів ми спілкувалися: він витя-
гував мене зі стану відчаю й не-
стерпного душевного болю, я 
з перемінним успіхом — його. 
Коли він почав знову виходити 
на вогневі позиції й із ним довго 
не було зв’язку, дуже непокоїла-
ся за нього. От тоді й почала на-
зивати його татом, бо він і справ-
ді став для мене близькою, рід-
ною людиною. Чудово розуміла, 
як йому потрібна чиясь підтрим-
ка. Бо, бачте, він дуже звинува-
чував себе, що не вберіг мами. 
Хоч сам постійно перебував на 
лінії вогню, і це просто чудо, що 
він вижив».

Коли Ірина довідалася, що її 
другий батько повернувся з 
полону, їй хотілося і сміятися, 
і плакати
 Згодом спілкування пере-
рвалося, оскільки зв’язок із 

батьком зовсім зник. А потім 
розпочався такий нестерпно 
довгий період його пошуків.
«Знайшла татка десь аж 24-
го чи 25 травня, — чи не впер-
ше за весь час нашої розмо-
ви скупо усміхається Ірина. — 
Російська сторона зняла вихід 
«азовців» із підземелля «Азов-
сталі», і наприкінці одного ко-
роткого відеозапису я раптом 
побачила знайоме змарніле об-
личчя — тато якоїсь миті по-
вернувся й подивився прямо 
в камеру. Одразу ж повідоми-
ла про це його сина Всеволода 
й доньку Руслану, а також ін-
ших членів родини та друзів. А 
далі, зв’язавшись з Об’єднаним 
центром з пошуку та звільнен-
ня полонених, надала всі бать-
кові дані. Десь через тиждень 
звідти зателефонували й поін-
формували, що тата разом з ін-
шими «азовцями» росіяни ут-
римують у в’язниці Оленівки 
на окупованій Донеччині і що 
його внесли до списків полоне-
них на обмін. Як ви знаєте, зго-

дом внаслідок теракту рашистів 
у згаданій в’язниці загинули 
пів сотні «азовців», поміж них 
— і наш друг із Маріуполя. Поп-
ри те, що в патронажній служ-
бі «Азова» нам говорили, щоб 
ми не довіряли даним ворога, 
коли у викладених міноборони 
рф списках убитих і поранених 
не знайшла батькового прізви-
ща, стало дещо легше на душі. 
5-го чи 6 серпня тато єдиний раз 
за весь час, коли був у полоні, 
дав про себе знати SMS-повідом-
ленням: «Доню, зі мною все га-
разд, я живий-здоровий. Люб-
лю вас усіх». Я зробила скрін-
шот цього повідомлення й пе-
реслала всім родичам, щоб хоч 
трохи підняти їхній дух».
 21 вересня Україна повер-
нула з російського полону 215 
осіб, серед них 108 бійців пол-
ку «Азов». Коли Ірині Шмат-
ко зателефонували й повідоми-
ли, що поряд стоїть її батько, їй 
хотілося і сміятися, і плакати. 
 «Ніколи не забуду перших 
слів, які він промовив телефо-

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Зірка «Зоряни»
Історія полтавки — військової полку «Азов» Наталії Стребкової, 
яка загинула в Маріуполі

■

Ірина Шматко стверджує, що характером удалася у свою неньку.❙

За словами Ірини, у шлюбі з Олексієм Стребковим її матуся почала по-справжньому жити.
Фото з особистого архіву Ірини ШМАТКО.

❙
❙



9УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 4 СІЧНЯ 2023ГАРЯЧА ТЕМА

ном: «Доню, насамперед прошу: не 
реви. Я вже на території України, у 
безпеці, невдовзі відновлю SIM-кар-
тку — і тоді по спілкуємося досхо-
чу». Бачте, тато примудрився збере-
гти в полоні свою SIM-картку й іще 
одну цінну для нього річ — годин-
ник. Проте, коли їх уже везли на об-
мін, той годинник зірвав із його руки 
якийсь російський виродок. То був 
для батька також один із болючих 
моментів. Уявіть собі, він пройшов 
з тим годинником через запеклі бої 
за Маріуполь, «Азовсталь» і полон, а 
останньої миті втратив... Уперше ми 
побачилися аж 6 грудня. До того тат-
ко проходив лікування й реабіліта-
цію, а тоді приїхав до нас, і ми змог-
ли нарешті подивитися одне одному 
в очі, обійнятися, вволю наговорити-
ся. Трясця, це такі емоції, — прига-
дує деталі пережитих нею подій мо-
лода полтавка. — Пізніше він прибув 
до Полтави на церемонію прощання 
з мамою, що відбулася 23 грудня. 
Учора в нас брали інтерв’ю тележур-
налісти, які хочуть зняти про маму 
фільм. Сьогодні тато дещо кепсько 
почувається, а вже завтра їде. Про 
полон за весь цей час я в нього нічого 
не запитувала, прекрасно розумію-
чи, що це надто болюча тема. Гадаю, 
коли він захоче, то розповість сам. 
Один-єдиний раз сказала татові, що 
коли внаслідок контрнаступу ЗСУ 
було звільнено від російських оку-
паційних військ майже всі райони 
Харківщини, дуже боялася за жит-
тя полонених «азовців». Бо росіяни 
дуже злилися через успіхи наших 
армійців на полі бою. І він підтвер-
див мої найгірші побоювання: «Ти 
права, доню, нас тоді допитували з 
особливою ненавистю, декого з поб-
ратимів після цього навіть перевели 
до госпіталю». 

Заслуговує на те, щоб знайти 
своє останнє пристановище серед 
загиблих героїв «Азова»
 Безсумнівно, за час перебуван-
ня в полоні здоров’я чоловіка знач-
но похитнулося. Він схуднув на по-
над 25 кілограмів. І коли повернув-
ся, важив менше 60 кілограмів, 
мав проблеми з внутрішніми орга
нами. 
 «Ми вирішили провести цере-
монію прощання з покійною мамою 
ще й у Полтаві, щоб їй могли відда-
ти останню шану як тато, так і ба-
буся Ніна Павлівна (матусина не-
нька), а також інші близькі родичі, 
друзі, «азовці», які не змогли при-
бути на цю жалобну подію в Києві. 
Як ви знаєте, в «Азові» ініціюва-
ли створення у знаковому куточ-
ку столиці національного меморіа-
лу загиблим захисникам Маріупо-
ля, які прийняли на себе потужний 

удар ворога, захищаючи не тільки 
це місто, а й усю Україну. Серед цих 
героїв знайде своє останнє приста-
новище й мамин прах. Гадаю, вона 
заслуговує на це».
 Нині в Полтаві низку вулиць  та 
провулків збираються перейменува-
ти на честь загиблих учасників цієї 
російсько-української війни. Зокре-
ма, вирішується питання про те, щоб 
вулицю Роз’їзну назвати іменем На-
талії Стребкової («Зоряни»). 
 «Якось ми з дітьми стояли на 
балконі квартири чоловікових бать-
ків. І я сказала старшому сину: ба-
чиш, скільки зірок на небі — це все 
наші загиблі захисники. Мої діти 
знають, що найяскравіша зірка — 
то їхня бабуся. І що вона тепер завж-
ди дивитиметься на нас із небес і ос-
вітлюватиме нам путь. Звичайно ж, 
нам усім її дуже бракує. Учора Саш-
ко намалював портрет бабусі, підпи-
савши його так: «Прошу, поверніть 
її», — ділиться Ірина.
 Коли Наталія Стребкова загину-
ла, на пам’ять про неї молода пол-
тавка зробила на руці таке ж, як у 
матусі, татуювання. «Ми з мамою 
давно хотіли зробити однаковий ма-
люнок на шкірі, — пояснює вона. — 
Однак цьому задуму так і не суди-
лося збутися. А єдиним натільним 
малюнком у мами був букет польо-
вих квітів, де кожна квітка символі-
зувала когось із членів нашої роди-
ни, — для мами він був дуже значу-
щий. От я й вирішила зробити таке 
ж саме татуювання. А загалом у на-
шій квартирі багато що нагадує про 
неньку. Скажімо, на видному міс-
ці висить кулон ручної роботи. Це 
також пам’ять про неї. Мама з моїм 
другим татом придбали дві такі жі-
ночі прикраси під час відпочинку 
на заході України. Матуся хотіла, 
щоб її кулон колись перейшов у спа-
док мені, а я свій — передала донь-
ці Лізі. А оскільки мамин кулон 
згорів у буремному Маріуполі, за-
раз шукаю майстриню, котра змог-
ла б створити такий самий». 
 На балконі квартири Ірини й 
Олександра, котрий у 2014—2017 
роках також служив у лавах полку 
«Азов», висить прапор цього форму-
вання Національної гвардії Украї-
ни. Його передали Ірині Шматко 
побратими Наталії Стребкової піс-
ля прощання з нею в Києві. «Бага-
то хто, проходячи мимо нашого бу-
динку, бачить цей стяг, — конста-
тує Ірина. — Одного разу зняла його 
під час проливного дощу, то навіть 
це помітили — почали цікавитися, 
куди він подівся. А моя вчителька 
якось при зустрічі зауважила, що, 
ідучи до школи й дивлячись на цей 
прапор, вона чітко усвідомлює, за-
ради чого ходить на роботу». ■

Наталія Стребкова («Зоряна») під час облоги Маріуполя була й діловодом, 
і кухаркою, і перев’язувала рани пораненим бійцям.

❙
❙

Максим СТЕПАНОВ, 
інформаційна служба НСЖУ

 Відомий український 
воєнний кореспондент Ми-
хайло Шарков, який пра-
цює на «Апостроф TV», 
регулярно буває у найга-
рячіших точках України. 
Нещодавно, від’їжджаючи 
в одне з таких відряджень, 
він скористався захисним 
спорядженням, яке на-
дав київський Центр жур-
налістської солідарності, 
організований Національ-
ною спілкою журналістів 
України.
 — Спілка дуже допомог-
ла. Я часто буваю на фрон-
ті, тому маю свої «броник» 
і каску, — каже Михай-
ло. — Але з часом ткани-
на плитоноски зносилася, 
і її довелося лагодити. А я 
саме мав їхати в Херсон го-
тувати матеріал для доку-
ментального проєкту «Му-
зей української перемоги». 
У місті ведуться актив-
ні бойові дії, і журналісти 
мусять перебувати в бро-
нежилетах. Тож згадав ін-
формацію НСЖУ про без-
коштовний прокат захис-
ного споря дження. Отже, 
я звернувся. Був дуже 
приємно вражений опера-
тивним наданням якісного 
бронежилета і шолома.
 Михайло Шарков за-
значає, що журналісти 
для російських військо-
вих — звична ціль, і на-
пис «Преса» — лише уточ-
нення, по кому саме вони 
стріляють. Але маркуван-
ня все ж необхідне — як 
для того, щоб наші вояки 
й цивільні бачили, хто пе-
ред ними, так і для того, 
щоб підкреслити статус 
працівника медіа.
 — Головна причи-
на, чому журналісти для 
російських військових — 
мішень, у тому, що ми по-
казуємо події такими, яки-
ми вони насправді є, а не 
такими, якими їх хотіли 
б бачити росіяни. Ми ні-
кого не агітуємо, ми прос-
то подаємо конкретні фак-
ти: що відбувається, як, 
коли... Для росіян же фак-

ти не важливі, їм важливо 
донести до аудиторії, ніби 
вони прийшли в Украї-
ну нас «рятувати». Іноді 
можна зіткнутися з ней-
мовірними випадками. В 
Херсоні нам розповідали, 
що під час окупації росія-
ни переконували місцевих 
жителів, ніби Україна про-
грає, навіть Київ уже взя-
то. І люди були настільки 
розгублені, що в це віри-
ли, — каже Михайло Шар-
ков.
 Журналіст наголошує 
на важливості поширен-
ня в деокупованих і при-
фронтових містах друко-
ваної преси.
 — Там залишилися пе-
реважно літні люди, які, 
на відміну від молоді, від-
дають перевагу не інтер-
нету (навіть якщо він є), а 
саме газетам, — каже Ми-
хайло. — Тому, якщо нала-
годити доправлення в при-
фронтові населені пунк-
ти друкованої преси, люди 
її залюбки читатимуть. 
Крім усього іншого, Ук-
раїні важливо, щоб люди 
в таких містах довіряли 
нам, а не чекали «русско-
го міра».
 Нині Херсон оживає, 
з’являються світло, вода, 
опалення. Здатність ук-
раїнців попри будь-що за-
безпечувати нормальне 
життя побачили й окупан-
ти. Через це на деокупо-
ваних територіях, у тому 
числі й у Херсоні, позали-
шалося багато російських 
військових, яким там «спо-
добалося». Наразі право-
охоронні органи їх «вира-
ховують», але це — справа 
не одного тижня і навіть не 
одного місяця...
 Попри нормалізацію 
життя, в Херсоні трива-
ють запеклі артилерійсь-
кі бої через річку Дніпро. 
Б’ють гармати, «гради», 
міномети. Росіяни стрі-
ляють, практично не ці-
лячись, «аби полетіло». 
Часто влучають у цивільні 
об’єкти. Жахлива деталь: 
волонтери, які надали зні-
мальній групі притулок у 
себе вдома, наступного дня 

загинули під час обстрілу 
центру міста, коли намага-
лися придбати продукти.
 — Позиції обох сторін 
дуже добре проглядають-
ся через річку, тож пере-
бувати на березі — надзви-
чайно небезпечно, — каже 
журналіст.
 За його словами, схо-
жа ситуація і в Бахмуті, де 
він побував після Херсона. 
Там також — активна арти-
лерійська перестрілка, при-
чому російські артилерис-
ти не переймаються тим, по 
кому влучать — по військо-
вих чи по цивільних.
 — В обох містах пробле-
ма в тому, що відстань між 
сторонами дуже малень-
ка, долітає швидко, і схо-
ватися нема часу, — каже 
Михайло Шарков. — Крім 
того, росіяни використову-
ють які завгодно боєприпа-
си, включно з заборонени-
ми. Як результат, страж-
дає дуже багато цивіль-
них. Бахмут зруйновано 
на 60-70 відсотків. Май-
же в кожному будинку — 
сліди від ударів. При цьо-
му в місті багато літніх лю-
дей і дітей... Люди боять-
ся залишити своє житло, 
не знають, як бути з госпо-
дарством. У центрі міста 
працює риночок, де можна 
купити продукти. Ми пи-
тали людей, чи не страшно 
їм тут ходити, а вони від-
повідали, що «вже звик-
ли»... ■

ДОВІДКА «УМ»

 Центри журналістської 
солідарності — це ініціати-
ва Національної спілки жур-
налістів України, що реалі-
зується за підтримки Між-
народної та Європейської 
федерацій журналістів, а та-
кож ЮНЕСКО. Вона поклика-
на допомагати представникам 
медіа, які працюють в Україні 
під час війни. Центри діють 
у Києві, Львові, Івано-Фран-
ківську, Чернівцях, Запоріжжі, 
Дніпрі та надають журналістам 
організаційну, технічну, юри-
дичну, психологічну та інші 
види допомоги.

■

КОЛЕГИ

Кореспондент Михайло 
Шарков: Волонтери, в яких 
ми ночували в Херсоні, 
наступного дня загинули
Репортер про поїздку, для якої Національна спілка 
журналістів України надала засоби захисту

■
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(Закінчення. Початок диві-
ться в попередньому номері 
«України молодої»)
 ■ Повернімося до пшевору, 
пізніх зарубинців і липицької 
культури. Що сталося й чому 
вони припинили своє існуван-
ня? І що натомість змінюється 
в етнокультурній ситуації? 
 — Більш-менш устале-
не життя, певна стабільність 
раннього римського часу різ-
ко змінюється в період мар-
команських війн, коли почи-
нається переміщення великих 
груп людності, насамперед у 
район Середнього Подунав’я, 
де розгортається певна полі-
тична ситуація. Це те місце, 
де можна було найнятися на 
службу (очевидно, за гроші), 
де можна було отримати пода-
рунки, трофеї, а то й займати-
ся звичайним грабунком. Це 
завше притягувало різних шу-
качів легкої наживи, варварів, 
які шукали кращого життя.
 Зрештою, Римська імперія 
— це був «первісний Євросо-
юз», у який завше старалися 
потрапити всілякі нелегали, 
адже там — цивілізація, доро-
ги, не напівземлянки, а нор-
мальні кам’яні будинки, там 
лазні і багато моментів, які 
притягували варварську знать. 
Але римляни вибудували лімес 
і не пускали туди нікого. Війна 
давала можливість або проник-
нути туди з метою грабунку, 
або оселитися і там десь жити 
в сприятливих умовах.
 Римляни тяжко-тяжко від-
били цей напад, але відносини 
з Римом уже були порушені. 
До того ж стабільність також 
порушується і потужним ру-
хом східногерманських пле-
мен, яких ми називаємо го-
тами. Готи — це умовна наз-
ва. Очевидно, разом із ними 
участь у міграції брали й інші 
східногерманські племена. Де-
які дослідники вважають, що 
це могли бути гепіди, тайфали 
та інші, які належали до готсь-
кого союзу.
 Історія готів дуже складна. 
Вона якоюсь мірою політизо-
вана, але завдяки тому і краще 
досліджена, аніж пшеворська, 
зарубинецька культури. Що 
ми знаємо? Насамперед маємо 
дуже важливе джерело — пра-
цю «Гетика» Йордана, яка да-
тується пізнішим часом — VI 
ст. н. е. Йордан — цікава пос-
тать у готській історії. Вважа-
ють, що він був народжений 
від знатного гота і сарматки, 
міг навіть мати ранг єписко-
па. Готи — це перші на нашій 
території племена, які христи-
янізувалися, щоправда, прий-
няли аріанську течію, яку за-
судили на Нікейському соборі 
у 325 р. Йордан був писарем 
на службі у Гунтігіза Бази, ві-
зантійського воєначальника. 
За однією інформацією, Гун-
тігіз База був аланом, тобто 
сарматського походження, за 
іншими даними — з готсько-
го королівського роду Амалів. 
Йордан написав працю «Іс-
торія готів», де він використав 
джерела, що не дійшли до нас, 
а також усні свідчення й пере-

кази.
 Серед варварських народів 
писемності не було, всі історії 
передавали з покоління в по-
коління усно. Він записав усні 
свідчення і таким чином ство-
рив історію готів від пересе-
лення зі Скандинавії на тери-
торію материкової частини на 
півночі Польщі, де Вісла впа-
дає в Балтійське море. Там 
вони утворюють свою державу 
Готісканза.
 Далі він описує шлях готів, 
їхню міграцію через сучасну 
Україну, в землі, які він на-
зиває Ойюм, — легендарні те-
риторії, багаті на рослинний 
і тваринний світ. Він пише, 
що вони розташовані в край-
ніх межах Скіфії. Де ці землі 
— велика дискусія. Мені бли-
жче до серця, що це територія 
Західної Волині. Про це писав 
український археолог Денис 
Козак, і навіть російський до-
слідник Марк Щукін.
 Тобто готи вступають у 
цей ареал на шляху в Північ-
не Причорномор’я. Вони не 
 встигли взяти участь у вій-
нах на Середньому Дунаї в 166 
році. Трішки спізнилися, тому 
обрали безпечніший шлях, ос-
кільки після перемоги у 180 
р. римляни поставили до-
волі серйозні військові засло-
ни в цьому районі. Тому готи 
пішли на південний схід, оми-
наючи неспокійне Подунав’я.
 Коли це відбулося? На-
прикінці ІІ ст. н. е., при-
близно в той самий час готів 
уже фіксують в Надазов’ї і 

Причорнормор’ї, де вони у 
230 році розпочали скіфські, 
або готські, війни. Готи зруй-
нували багато міст Північно-
го Причорномор’я, після того 
на території сучасної України 
влаштовують свою політичну 
державу, яка відома під на-
звою «Держава Германаріха», 
тобто короля Германаріха. Це 
була поліетнічна держава на 
чолі з готами, які мали полі-
тичну владу.
 Археологічним відповідни-
ком цієї держави ми розуміємо 
черняхівську культуру. Як на 
мене, це культура провінцій-
них римських впливів. Є бага-
то досліджень ще першої поло-
вини ХХ століття про так зва-
ну готську теорію формування 
черняхівської культури. Серед 
її прихильників — нацистські 
історики, які таким чином до-
водили зверхність готів як ви-
щої раси германців.
 Деякі сучасні дослідни-
ки, продовжуючи цю теорію, 
вважають, що готи сформува-
ли черняхівську культуру, ос-
кільки привезли із завойовано-
го Північного Причорномор’я 
ремісників і тут налагодили 

виготовлення кружального по-
суду, чим, власне, черняхівсь-
ка культура і відрізняється — 
якісним кружальним посудом, 
виготовленим за провінційною 
римською технологією.
 Я прихильник теорії, що 
черняхівська культура була 
поліетнічною. 
 ■ У тім числі — зі 
слов’янським компонентом. 
 — Очевидно. Тут ми має-
мо локальні варіанти на різ-
них територіях, на яких про-
живав той чи інший етнічний 

елемент. Наприклад, у Серед-
ньому Подніпров’ї чи на Захід-
ному Поділлі переважає етніч-
ний готський елемент — так 
звана поствельбарська культу-
ра на останньому етапі її роз-
витку, де вона вже переходить 
в черняхівську культуру. Тоб-
то готи залишили на Волині 
вельбарську культуру на ета-
пі приходу на нашу територію. 
А далі вони на території Захід-
ного Поділля починають вкли-
нюватися в ареал черняхівсь-
кої культури, яка тільки по-
чинає формуватись, переби-
раючи новітні елементи, яких 
вони не знали, як-от прикра-
си, кераміку і багато іншого. 
 ■ Чи правильно я розумію, 
що вельбарська культура — це 
культура властиво готська? А 
черняхівська — це те, що скла-
лося в симбіозі з місцевим на-
селенням і з провінційно рим-
ськими впливами? 
 — Дуже правильно, бо 
вельбарська культура, яку 
ми маємо на Західній Волині 
і волинсько-подільському по-
граниччі, на 100% відповідає 
вельбарській культурі на те-
риторії Польщі, де були корін-

ні поселення готів. Такі самі 
пам’ятки ми маємо на Волині, 
наприклад, поселення, яке ба-
гато років досліджував Денис 
Козак на Хрінницькому водо-
сховищі — Хрінники-1.
 Це величезне поселення, 
яке було територіальним цент-
ром, проіснувало від середини 
ІІ ст. н. е. до IV ст. н. е., аж до 
розпаду готів, коли вони пере-
містилися з нашої території.
 До приходу готів на За-
хідному Поділлі проживали 
дакійські племена, економіч-

но розвинуті, які підтримува-
ли зв’язки з Дакією, що в цей 
час була провінцією Риму. До 
речі, першу гончарну керамі-
ку так званого черняхівсько-
го типу почали виготовляти 
дакійці липицької культури 
на території Західного Поділ-
ля. Ми маємо кілька багато-
ярусних печей для випалю-
вання цієї кераміки. Ці ке-
рамічні горни свідчать про її 
місцеве виготовлення. Тобто 
не готи привезли ремісників 
із Північного Причорномор’я, 
а вони тут побачили цю техно-
логію і перейняли її. І не тіль-
ки її. Хоча політичну зверх-
ність, очевидно, готи тримали 
над усіма підкореними племе-
нами. 
 ■ А тут дуже цікаво, бо де-
ржава, навіть прадержава, 
все ж таки передбачає чіт-
ку соціальну стратифіка-
цію. І чи можемо в поховаль-
них пам’ятках черняхівської 
культури простежити цю елі-
тарність одних поховань, так 
звані князівські могили?
 — Так. Елітарність просте-
жувалась у всі періоди. Одні 
могили є простіші, інші ба-

гатші, з речами із дорогоцін-
них металів, імпортами тощо. 
У 1930-х роках своєрідною 
сенсацією було відкриття ін-
гумаційного поховання, тоб-
то тілопокладання, біля села 
Рудка на Тернопільщині. Там 
знайшли захоронення чолові-
ка, який лежав на спині, з ба-
гатим супровідним матеріа-
лом. Там була не лише кера-
міка, а й срібний посуд, сріб-
ні шпори, срібний ніж, жетони 
для гри в настільні римські 
ігри на зразок сучасних нард. 
Це багате поховання представ-
ника готської еліти.
 На могильниках типу Чер-
нелева-Руського теж маємо ба-
гатші і бідніші поховання. Там 
знайшли поховання воїна з на-
конечниками дротиків, при-
чому виготовлених із кольо-
рового металу. Це були не бой-
ові наконечники, а нагородні 
(звичай римської армії), з зо-
лотою монетою. Володимир 
Тиліщак, один із дослідників 
цієї проблематики, справед-
ливо зауважив, що тут маємо 
справу з похованням римсько-
го воєначальника, який про-
живав і був похований у вар-
варському суспільстві.
 Територія Поділля дуже ці-
кава ще й тим, що має багато 
знахідок римських ветерансь-
ких дипломів на Вінниччині, 
Хмельниччині. Їх там десятки.
 Ці дипломи видавали від-
ставникам римської армії. На 
пластинці з кольорового мета-
лу записували, де він служив, 
хто він такий, що він уже де-
мобілізований зі служби, має 
певні права. Ці дипломи до по-
чатку української Незалеж-
ності були одиничними знахід-
ками на території України, а 
зараз ми маємо десятки тіль-
ки на Поділлі. 
 ■ Тобто колишні римські 
військові йшли туди і там се-
лилися? 
 — Це питання — яка роль 
колишніх римських військо-
вих у середовищі черняхівсь-
кої культури. Чи це були люди, 
захоплені в полон під час війн, 
наприклад, готських на Пів-
нічному Причорномор’ї. Але 

АРХЕОЛОГІЯ

Готи та Рим на заході України
Чи доходили сарматські впливи на західні землі України? Що сталось із пшевором, липицькою та 
зарубинецькою культурами?

■

Бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур.
Фото з сайту zaxid.net.
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видавали відставникам римської армії. На пластинці з кольорового металу 
записували, де він служив, хто він такий, що він уже демобілізований зі служби, 
має певні права. Ці дипломи до початку української Незалежності були одиничними 
знахідками на території України, а зараз ми маємо десятки тільки на Поділлі. 
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у зв’язку з тим, що вони мали 
певні знання, їм давали волю 
і дозвіл далі мешкати в цьому 
суспільстві. Вони ставали по-
важними людьми. Бо рабство 
варварів кардинально відріз-
нялося від рабства у римлян, 
де раби не мали ніяких прав. 
У варварів раби були такими 
ж членами суспільства, віль-
новідпущениками, мали свою 
ділянку землі, мали дружину 
і дітей, сплачували пану об-
рок тощо. Щоправда, могли 
бути покарані за проступки. В 
рабство потрапляли ремісни-
ки, які налагоджували вироб-
ництво кераміки чи інших ре-
чей, цінних для варварів.
 ■ Terra sigillata i terra nigra 
наскільки часто трапляється 
на теренах?
 — Це дуже рідкісні знахід-
ки у варварських землях. На 
території Римської імперії 
таку кераміку виготовляли в 
окремих центрах. Наприклад, 
в Ареццо в Італії, в Пергамоні 
на території сучасної Туреччи-
ни. В місцях, де керамічне ви-
робництво мало давні тради-
ції. Виготовлення такої кера-
міки було складним процесом. 
Terra sigillata — це керамі-
ка, яку по гарячому покрива-
ли червоним лаком, причому 
багато оздоблена. В Карові у 
першому похованні з балтсь-
ким воїном ми виявили розби-
ту вазу terra sigillata надзви-
чайно складного мистецького 
виготовлення.
 Цей посуд робили окремо, 
потім на нього наліпили орна-
мент у вигляді бахусовських 
містерій (Бахус — це бог вина; 
зображений в супроводі ін-
ших людей), і це все потім за-
лили червоним лаком. Кера-
міка збереглася досить добре, 
і це свідчить про якість. Доте-
пер не можемо знайти анало-
гій з таким орнаментом на те-
риторії Європи. Припускаємо, 
що її виготовили в Пергамоні, 
де техніка накладних орна-
ментів була найкраще розви-
нена. Але бачимо, наскільки 
цінною є знахідка, бо це про-
дукція, яка не йшла масово на 
збут, а була випущена невели-
кою партією.
 ■  Такі крафтові речі. 
 — Тому terra sigillata i terra 
nigra фіксуються у нас дуже 
рідко, і навіть знахідка фраг-
мента такої кераміки на на-
ших теренах дуже важлива, бо 
говорить про певні контакти: 
цей фрагмент був колись посу-
диною, а ця посудина якимось 
чином до нас потрапила. 
 ■  Чи можемо говорити про 
північну межу провінційно- 
римських впливів на території 
України? Чи впливи були всю-
ди? Де вони зупинилися? 
 — Впливи залежали від 
політичної ситуації. У пізньо-
римський час існувала макси-
мальна наближеність римсь-
кого світу до території Украї-
ни. Провінція Дакія, плани 
імператорів створити провін-
цію Сарматію, на Поділлі мог-
ли бути і певні гарнізони, які 
стежили за дотриманням со-
юзних домовленостей з варва-
рами, з варварським князем 
чи королем, який мешкав на 
Поділлі.
 Ці домовленості, так звані 
союзні договори, підкріп-
лювалися людським факто-
ром. Члени родини цього вар-
варського вождя були поваж-
ними гостями в Римі або в ін-
ших містах Римської імперії. 
Таким чином вождя чи кня-
зя змушували дотримуватися 
угоди, бо члени його родини 
були заручниками цієї ситуа-
ції. А з іншого боку, дітей цьо-

го ж вождя виховували в дусі 
симпатії до Римської імперії. 
Повернувшись, вони займали 
батькове місце, сфера їхніх за-
цікавлень була спрямована на 
Римську імперію. Водночас на 
варварській території міг іс-
нувати і невеликий римський 
гарнізон, який теж слідкував 
за дотриманням правил.
 Ми деколи недооцінюємо, 
що таке торговельні шляхи чи 
торговельні контакти Римсь-
кої імперії з варварами. Уяв-
ляємо, як у сучасному світі — 
взяв сумку, напакував яки-
хось речей, сів на коня чи на 
воза і поїхав торгувати в сере-
довище варварів. Так не мог-
ло бути. Це відбувалося на ос-
нові певних договорів. Кара-
ван був забезпечений не тіль-
ки угодою, а й охороною. Тому 
що на шляху могло трапитися 
багато різних випадків. А речі 
були цінними.
 Ми знаємо про існування 
Бурштинового шляху, який 
з’єднував Балтику і райони, 
населені балтами та іншими 
племенами, де добували бур-
штин, із римською провінцією 
Паннонією, а далі шлях роз-
ходився по всій Римській ім-
перії. Сировина була основою 
для виготовлення цінних пред-
метів, прикрас. Цей шлях про-
лягав уздовж річки Вісла, там 
були станції, де можна було зу-
пинятися на ночівлю, для хар-
чування. Відбувалося це на ос-
нові союзних договорів, і кон-
тролювали цей шлях римські 
гарнізони.
 Маркоманські війни зруй-
нували колишні взаємини, як 
і Бурштиновий шлях. Варвари 
вже трактували римлян не як 
союзників... 
 ■ ...А як ворогів. Готсь-
ку стабільність зруйнували 
гуни? 
 — Так. Офіційно вважа-

ють, що поява гунів у IV ст. н. 
е. призвела до  нових війн, на-
самперед готсько-гунської вій-
ни. Готи і їхні союзники, в тім 
числі сармати, зазнали пораз-
ки. І тут дуже цікавий момент, 
який стосується слов’ян. Цю 
війну згадує Йордан. Він опи-
сує, що король Бож, який на-
лежав до антів, підняв повс-
тання проти готів. У першій 
битві він переміг, а в другій 
вже наступник Германаріха 
король Вінітарій отримав пе-
ремогу, і на знак покарання 
Божа і його 70 старійшин (ото-
чення і синів) повісив на хрес-
тах за римським звичаєм. 
 Цього не пробачили гуни, 
які побачили, що готи після 
першої поразки в війні з ними 
мали зобов’язання роззброї-
тися і розпустити армію, зно-
ву збираються силами — і були 
другий раз розгромлені гуна-
ми. Причому сам король Віні-
тарій був смертельно поране-
ний стрілою. Це призвело до 
розвалу готського союзу. 
 Ми маємо дуже цікаві архе-
ологічні моменти, пов’язані з 
цим складним гунським періо-
дом. На території Північного 
Поділля і Волині в цей час ви-
никають нові великі поселен-
ня. Цим часом на території 
Волині датують багаті готські 
скарби — Борочицький скарб, 
Ласківський скарб, Качинсь-

кий скарб, які були закопані і 
не викопані. І це породжує пи-
тання: що сталося з готами на 
фінальному етапі їхнього існу-
вання? 
 Появу великих і бага-
тих поселень на волинсько-
поліському пограниччі може-
мо пов’язати з переміщенням 
сюди центрів готської вла-
ди з півдня сучасної України, 
який уже був зайнятий гуна-
ми. Якийсь час там вони існу-
ють, але яка їхня доля далі — 
невідомо. Ми можемо собі по-
яснити, що готи просто пересе-
лилися в Паннонію чи на інші 
території. Знаємо, що вони 
дійшли аж до Африки. Напев-
не, так могло бути і з волинсь-
кими готами. 
 Але виникає питання щодо 
скарбів. Борочицький скарб 

— це великий скарб римсь-
ких срібних монет, срібного 
посуду завважки близько 10 
кг. Це тільки те, що вилучила 
поліція після того, як у 1928 
році його випадково вияви-
ли під час побудови залізнич-
ної станції біля села Борочиче. 
Робітники це швиденько поді-
лили, але поліція відреагува-
ла і значну частину скарбу вда-
лося забрати — зокрема кіль-
ка кілограмів срібних монет, 
золотий медальйон римського 
імператора Йовіана, дві срібні 
посудини. 
 Можна було б прив’язати 
цей скарб до будь-якого насе-
лення, яке там мешкало. Але 
серед цього знайшли ще гли-
няну посудину, яка має вель-
барські риси. Це один зі скар-
бів, який було закопано, але 
не викопано. І не викопано не 
тому, що власник забув, де за-
копав такий великий скарб. 
Очевидно, відбулися якісь 
події, що загрожували жит-
тю. Тобто людина рятувалася 
сама і не мала часу його вико-
пати, або загинула, тому скарб 
залишився на місці. 
 Подібну знахідку ми вияви-
ли 2002 року під час розкопок 
пам’ятки Дудин-2 у верхів’ї 
річки Іква на Бродівщині, до-
сліджуючи велике поселен-
ня вельбарсько-черняхівсько-
го типу. Ми знайшли золоту 

підвіску, доволі масивну — 15 
грамів, із гранатовими встав-
ками. Техніка оздоблення 
прикрас гранатами пошири-
лась у гунський час. Тому цю 
підвіску датували серединою 
— кінцем IV, а може, навіть 
початком V століття н. е. Ми її 
знайшли в культурному шарі. 
Загубити таку річ у спокій-
ний час доволі важко. Мабуть, 
була б мобілізована вся сім’я, 
або й сусіди, на пошуки, бо 
на той час вона коштувала ве-
ликі гроші. Це не тільки пре-
стижна річ, а й статусна, яка 
підтверджувала знатність лю-
дини, що її носила. Загуби-
ти таку підвіску можна було 
тільки тоді, коли людина ря-
тувала своє життя. Тобто на кі-
нець IV — початок V століття 
відбулися такі події, що спри-

чинили зникнення готів із те-
риторії Волині. Які — ще тре-
ба з’ясувати.
 ■ А коли готи зникли, а 
гуни прийшли, слов’янський 
компонент, у тім числі чер-
няхівська культура, отримав 
свій шанс? 
 — Виглядає, що так. В ме-
жах поліетнічної черняхівсь-
кої культури слов’янський 
компонент прив’язаний до те-
риторії Верхнього і Середньо-
го Подністров’я. 
 ■ Це група Черепин-Те-
ремці? 
 — Черепин-Теремці, або 
верхньодністровський ло-
кальний варіант черняхівсь-
кої культури. Виділені Воло-
димиром Бараном, відомим 
дослідником черняхівської 
культури, який досліджував 
ці пам’ятки, розкопав десят-
ки поселень, опублікував кіль-
ка монографій, зокрема «Чер-
няхівська культура Верхнього 
Подністер’я». 
 Група Черепин-Теремці 
цікава тим, що в IV століт-
ті, тобто ще в час існування 
черняхівської культури, там 
з’явилися напівземлянки з 
печами-кам’янками — при-
строями для опалення, побу-
дованими з каменю. Так само 
ліпна кераміка, а ліпна кера-
міка — це самобутнє вироб-
ництво. Кружальна кераміка 

— це масова продукція, яку 
виготовляли за певною тех-
нологією на збут. Натомість 
знання, як виготовляти кера-
міку ручним способом, пере-
давали з покоління в поколін-
ня. Вважається, що жінки ро-
били ліпну кераміку і випалю-
вали в звичайних печах. Тому 
така продукція є автохтонною 
і представляє місцевий куль-
турно-етнічний елемент. 
 Ліпна кераміка групи Чере-
пин-Теремці і житла з печами-
кам’янками мають продовжен-
ня у V-VII століттях у празькій 
культурі і навіть у райковець-
кій. Тож можемо припускати, 
що одне й те саме населення (в 
етнічному плані) проживало і 
в IV столітті, і в VI—VII століт-
тях, коли ми вже маємо вихід 
слов’ян на історичну арену, 
тоді вони з’явилися в писем-
них джерелах під самобут ньою 
назвою. Так виглядає, що на-
селення частини колонізо-
ваних слов’янами територій 
було вихідцями з Верхнього і 
Середнього Подністер’я. 
 Крім того, в межах пізньо-
римського часу маємо сусід-
ню до черняхівської київську 
культуру. Носіями цієї куль-
тури були анти, які в VI-VII 
століттях частково влилися в 
празьку культуру, а частково 
на їхній основі розвинулася 
пеньківська слов’янська куль-
тура. Відтак маємо два джере-
ла виходу слов’ян після того, 
як готи звільнили території 
Центральної Європи. 
 Хоча є теорії про так зва-
ну нульову фазу празько-кор-
чацької культури. Вона ви-
никла на Поліссі, де мали б 
залишитися нащадки пізніх 
зарубинців і саме звідти піш-
ло поширення слов’ян на єв-
ропейських просторах. Хоча 
археологічні дослідження на-
разі не дають інформації про 
проживання там певних ком-
пактних слов’янських груп у 
пізньо римський період.
 ■ Тобто можемо говори-
ти, що черняхівська і київсь-
ка культури, локальна група 
черняхівської культури ста-
новили ту прабатьківщину 
слов’ян? 
 — Виходить, що так. Є при-
пущення, що носіями київсь-
кої культури були слов’яни-
анти, а локальної групи чер-
няхівської культури Черепин-
Теремці — склавини. 
 ■ Зафіксовані в писемних 
джерелах. 
 — Так.
 ■ Ярославе, щиро дякую за 
цікаву і предметну розмову. ■

В межах пізньоримського часу маємо сусідню до черняхівської київську 
культуру. Носіями цієї культури були анти, які в VI-VII століттях частково 
влилися в празьку культуру, а частково на їхній основі розвинулася 
пеньківська слов’янська культура. Відтак маємо два джерела виходу слов’ян 
після того, як готи звільнили території Центральної Європи.

Борочицький скарб, фото з Варшавського музею.
Фото з сайту history.rayon.in.ua.
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 Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ 

 Кобзар, заслужений артист України 
Тарас Силенко понад двадцять років від-
кривав своїми піснями заходи Історично-
го клубу «Холодний Яр». А презентацію 
книги «Тарас Силенко, співець неприми-
ренної України», яку президент «Холод-
ного Яру» Роман Коваль провів у Націо-
нальному музеї літератури України, від-
крив піснею син кобзаря Святослав Си-
ленко. 
 Тарасу Силенку виповнилося б 50 
років 29 грудня 2022-го. Онкозахворю-
вання обірвало його життя 22 червня 
2021 року. 
 Презентована книга містить спога-
ди понад двох сотень людей, які зна-
ли Тараса Силенка, кобзаря, сопіл-
каря, лірника, гусляра, педагога, 
композитора,редактора, кіноактора і 
благодійника. Він народився в сім’ї пое-
теси Лесі Силенко і композитора Віктора 
Лузана в Києві. Однак родина розпалася, 
і мати виховувала сина сама. 
Хлопчик зростав у колі творчих людей, 
спілкування з якими на хвилі українсь-
кого національного піднесення позначи-
лося на формуванні його світогляду. Вра-
жений «Думою про Марусю Богуслав-
ку» у виконанні панотця Кобзарського 
цеху Миколи Будника, Тарас вирішив 
пов’язати свою долю з бандурою. По-
дальше спілкування з кобзарями Мико-
лою Будником, Володимиром Горбатю-
ком, Володимиром Кушпетом дало йому 
надійний орієнтир. 
 Леся Силенко померла, коли си-
нові було тільки 17 років. Тарас Си-
ленко, навчаючись у Київському інс-
титуті культури, викладав бандуру в 
Стрітівській кобзарській школі, пра-
цював у Київському театрі «Береги-
ня». Юнак добре освоїв техніку гри не 
лише на академічній, а й на старосвітсь-
кій бандурах. Його можна було почути, 
як на вулицях міст під час традиційного 
кобзарювання, так і в найкращих кон-
цертних залах. Він виступав у більшості 
областей України, а також за кордоном 
— у Румунії, Північній Кореї, Польщі, 
Словаччині, Литві, Латвії, Чехії, Ні-
меччині, Франції, Австрії, Росії. Ство-
рив пісенну історію України. Реперту-
ар Силенка нараховує кількасот творів 
(з них десятки авторських пісень). Ла-
риса Громадська свідчить: «У репер-
туарі Тараса Силенка є твори періоду 
Русі; козацькі, чумацькі, повстанські, 
рекрутські, ліричні, календарно-обря-
дові пісні; фольклорні зразки, які свято 
бережуть український звичай. Є низка 
пісень, у яких прокладений місток від 
далеких історичних подій і прадавньо-
го світогляду українців до сьогодення, 
вони перегукуються з подіями на Май-
дані і нинішньою війною на Донбасі». 
Не раз він виступав на фронті перед ук-
раїнськими вояками. Пожертвував на 
автомобіль для ОДЧ «Карпатська Січ» 
2000 американських доларів.
  Тарас Силенко говорив: «Наші пред-
ки співали, коли поралися коло печі, 

працювали в полі... Співали залежно від 
настрою, чумацькі, козацькі, обрядові 
пісні. Постійно звучала народна пісня, 
яка людині спала у цей момент на дум-
ку. Будь-що, що людина робить своїми 
руками, як і вода (жива чи мертва), може 
бути енергетично підсилена чи навпаки. 
Українці, працюючи, співали, вкладали 
у свою роботу душу. От чому в нас час-
то не просто робили ярма для волів, ву-
лика, воза чи вікно, а майстерно оздоб-
лювали різьбленням, візерунками, тоб-
то вкладали душу. А все, що зроблено 
з позитивними думками, є одухотворе-
ним предметом, але набагато буде підси-
лене, якщо при цьому людина ще й спі-
вала. Важливо, щоб мелодія відповіда-
ла настрою людини, бо кожна людина — 
це окремий світ, і тільки вона відчуває, 
яку в цей час хоче співати пісню, адже 
в кожної пісні свої вібрації. Саме тоді, 
коли виховується нація в аурі суто при-
таманних їй справжніх пісень, тоді в неї 
і на ті чи інші виклики, які перед нею 
стоять, буде одностайна позиція. Пот-
рібно, щоб діти формувалися не на піс-
ні «Голубой вагон бежит-качается», а на 
піснях про те, як поводилися козаки в 
будь-якій ситуації, як наші предки гука-
ли весну, як треба було одностайно стати 
в хоровод або в лаву, яку виявляти жит-
тєву позицію».
  Друзі згадують, що Силенко був світ-
лою особистістю і за своїм внутрішнім 
світом, і за зовнішнім виглядом. Жур-
налістка Наталя Сторчак пише: «Це — 
Людина-Світло. Він перемагав темряву 
своєю щирою усмішкою, відродженими 

з попелу рідними піснями, магією енер-
гетики культурних скарбів наших пред-
ків».
 Харківський кобзар Назар Божинсь-
кий зазначає: «Ніколи не пам’ятаю від 
нього жодного лайливого слова, а мос-
ковських матюків і поготів (на жаль, 
цим зараз дуже грішать маси ніби пат-
ріотичних людей). Знав багато традицій-
них танців і гарно танцював».
 Владислава Тріус згадує, як танцю-
вала з Силенком на «Лірницьку Покро-
ву» у Рівному: «Один із кобзарів підій-
шов до мого тата, щоб той благословив 
мене на танець. Це був Тарас Силенко. 
Я помітно засоромилася, адже геть не 
вмію танцювати. Втім, уже за кілька се-
кунд мене крутили в руках як дзигу. Мої 
побоювання стосовно невміння танцю-
вати виявилися марними, адже пан Та-
рас робив це так вправно, що міг вико-
нувати партії за двох: він вів мене в пот-
рібний бік, без слів наче підказував, що і 
як треба робити. Тоді я здивувалася, на-
скільки велику силу він має, адже під 
час деяких обертів я переймалася, щоб 
не втрапити у водосховище, яке розта-
шовувалося зовсім поруч».
 Мисткиня Надія Віннік розповідає 
про Тараса Силенка: «Він був найневи-
багливішою людиною свого кола, яких 
я знала. Тарас завжди протестував про-
ти так званих «понтів». Маючи певні ма-
теріальні спроможності, він відмовляв-
ся від можливості мати авто, віддаю-
чи перевагу пересуванню громадським 
транспортом, велосипедом, ходив вели-
чезні відстані (інколи в десятки кіломет-

рів) пішки, а якщо це була сільська міс-
цевість, ходив босоніж по ранковій рося-
нистій траві, прагнучи відчути єдність із 
природою. У Тараса не було багато одягу. 
Інколи мені доводилось перешивати його 
речі, яким було вже не одне десятиліття. 
Коли я пропонувала купити новіші речі, 
відповідав: «Не хочу бути серед тих, хто 
засмічує нашу планету надмірним спо-
живанням і засміченням у результаті 
своєї життєдіяльності, наша планета і 
без того несе величезне навантаження, 
люди мають бути скромнішими у своїх 
потребах щодо цього». Тарас не вживав 
алкоголю, не знав, яким є на смак тютю-
новий дим. Розповідав, що вже в юності 
визначив для себе, що ніколи не спробує 
того, що вводить людину в оману. Тарас 
осуджував «штучність» сучасної їжі й 
уникав її споживання. Він завжди праг-
нув до справжнього, природного. У їжі, 
у побуті, у матеріальній і нематеріальній 
культурі, у музиці, в одязі, зовнішньому 
вигляді людини».
 Народний артист України Тарас Ком-
паніченко ділиться спогадами про свого 
побратима: «Тарас мав таку особливість, 
цей унікальний дар — радіти успіхам ін-
ших. Це дуже рідкісний дар, він умів раді-
ти перемогам інших. Ми з Тарасом поста-
вили відверто: кобзарство — це наше жит-
тя. Ми довели, що цим можна жити і з 
цього можна жити. Не просто час від часу 
брати бандуру до рук і називатися кобза-
рем. А ми були, як два крила одного ці-
лого, ми довели, що це можна робити — і 
жити цим, і жити з цього. Тобто займати-
ся улюбленою справою, яка тебе годує».
 У Холодному Яру встановлено 
пам’ятник Тарасові Силенку. У Богус-
лаві, на сесії міської ради, яка відбулась 
30 листопада, ухвалено одну із вулиць 
міста назвати на честь Тараса Силенка. 
 На презентації книги виступили 
радіожурналістка Емма Бабчук, гене-
ральний директор Музею Гідності Ігор 
Пошивайло, кобзар Василь Лютий, який 
перебуває в Києві на лікуванні після кон-
тузії на фронті, лауреат Шевченківської 
премії, народний художник України Во-
лодимир Прядка, кінорежисер і письмен-
ник Ігор Канівець, народна артистка Ук-
раїни Світлана Мирвода, краєзнавець, 
дослідник гайдамацького руху Євген Бу-
кет, бандурист Ярослав Чорногуз, органі-
затор музичних фестивалів Валерій Гла-
дунець, вчителька української мови Ла-
риса Громадська, діти Силенка Святослав 
і Мирослава, бард Володимир Гонський 
та інші.
 Президент Історичного клубу «Хо-
лодний Яр» і головний редактор газети 
«Незборима нація» Роман Коваль гово-
рить: «Як хочеться, щоб посіяні Тарасом 
Силенком пісні були підхоплені іншими 
виконавцями, щоб їх співали добрі люди, 
запалюючи в нових українських серцях 
іскру любові до нашої Батьківщини. До-
рогий Тарасе, дякую Тобі за вірну бага-
толітню дружбу, за радість спілкування з 
Тобою! Яке щастя, що Ти був в історії на-
шого народу! Нехай Твої пісні і далі сві-
тять нам!». ■

ЛЮДИНА- СВІТЛО

Він перемагав темряву
Півстолітній ювілей кобзаря Тараса Силенка відзначили 
презентацією книги про зберігача народних традицій

■

Презентація книжки про митців у Національному музеї літератури.
Фото музею.
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Тетяна РУДЕНКО

 У перший місяць нового року Націо-
нальна опера України укріплює щойно 
запроваджену  традицію загадувати ба-
жання під час балету «Снігова королева», 
який відтепер показують у Києві без музи-
ки російських композиторів. Коли на сцені 
льодові брили перетворюються на квіти, а 
Кай і Герда ніжно поєднуються у поцілун-
ку — кожен глядач може подумати про 
справдження найпотаємнішого. Хоча є ба-
жання — одне для всіх, і його здійснення 
має стати винагородою за стійкість та муж-
ність для всієї України.
 Тож оновлений балет «Снігова коро-
лева» можна ще дивитися на сцені Націо-
нальної опери щодня у Києві ще до кін-
ця першого тижня нового року. Кількість 
глядачів у залі все ще обмежена (лише 450 
осіб). У разі вимкнення світла є резервне 
живлення.
 Ще можна встигнути у незвичайну фо-
тозону — український різдвяний вертеп. 
Автори інсталяції — команда постановної 
частини театру на чолі з головним худож-
ником Марією Левитською. 
 За участі Людмили Монастирської, Та-

раса Штонди, Ольги Нагорної, Андрія Мас-
лакова, Алли Позняк, Христини Шишпор, 
Ольги Кіф’як-фон-Краймер, Олександра 
Скулкіна 7 січня відбудеться традиційний 
Різдвяний концерт.
 Далі плануються такі вистави. 13 січня 
— «Віденський вальс», де звучить музика 
таких композиторів: Йоган Штраус (бать-
ко), Йозеф Штраус, Йоган Штраус (син), у 
постановці Аніко Рехвіашвілі. Це перший 
авторський багатоактний балет, створений 
балетмейстеркою в 2001 році. «Віденсь-
кий вальс» залишається однією з найпо-
пулярніших та найулюбленіших глядача-
ми вистав Національної опери України.
 Перлину українського оперного 

мистецтва «Наталку Полтавку» Мико-
ли Лисенка покажуть 14 січня. Ця опера 
сповнена гумору, танців та фольклору. Ві-
дома історія кохання підніме настрій і на-
віть здивує. Музична редакція Миросла-
ва Скорика. Сценічна редакція Анатолія 
Солов’яненка. 
 Композитора свого часу привабив сюжет 
«Наталки Полтавки» Івана Котляревського 
щирим розкриттям життя простого народу, 
реалістичним відображенням народного по-
буту. Утім навіть у класичні твори час вно-
сить свої вкраплення. Так, у виставу зай-
шов відомий мем про паляницю.
 15 січня — балет з музикою Моцарта 
«Весілля Фігаро». 20 січня — балет Левенс-

хольда «Сильфіда». 21 січня — романтич-
ний балет А. Адана «Корсар» з використан-
ням музики Лео Деліба у постановці Вікто-
ра Яременка давно став прикрасою репер-
туару театру. 27 січня для шанувальників 
української класики — «Лісова пісня» Ми-
хайла Скорульського.
 Окремо нагадаємо про «Сильфіду» — це 
не просто один з кращих романтичних ба-
летів. Йому випало започаткувати той ве-
ликий перелік творів, які склали цілу епо-
ху в хореографічному мистецтві і до яких 
через багато років знову і знову звертають-
ся балетмейстери, черпаючи натхнення і 
творчу наснагу. 
 До Дня Соборності України 22 січня на 
сцені Національної опери України звуча-
тиме знаменита 9-та симфонія Бетховена.
 Опера «Травіата» Джузеппе Верді у пос-
тановці Анатолія Солов’яненка, прем’єра 
якої відбулася наприкінці жовтня минуло-
го року, знову розхвилює глядачів 28 січ-
ня. «Ми прагнемо до живого театру. Так 
само, як і герої, глядачі повинні усвідоми-
ти наприкінці вистави, що багато віддали 
б за те, щоб відмотати плівку життя та опи-
нитися у першій дії», — цитує пресслужба 
театру Анатолія Солов’яненка. ■

АФІША

Полтавка з паляницею 
і багато балету
Національна опера відзначатиме й День соборності

■



СЕРЕДА, 4 СІЧНЯ 2023 13ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
Газета «Україна молода»

УКРАЇНА МОЛОДА

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com

Костянтин РОДИК

Книжка львівського психо-
терапевта Володимира Стан-
чишина «Емоційні гойдалки 
війни» (К.: Віхола, 2022) — як 
торба Санта Клауса. Тут — по-
дарунки-розради для всіх, 
кого накрило хвилями триво-
ги, страху й депресії. Букваль-
но для всіх, адже «рівень не-
безпеки є дуже високим (для 
нашої психіки — фактично 
абсолютним), бо ніхто не го-
тувався до життя у воєнний 
час». Книжка присвячена нор-
малізації емоцій за ситуації, 
коли масовий психологічний 
імунітет украй ослаблений. А 
ще ж «інколи немає правиль-
ного вибору, а будь-який ви-
бір може бути неправильний 
— у цьому й полягає суть вій-
ни». Відтак це справді книж-
ка-подарунок для максималь-
ної читацької авдиторії.

 Автор, утім, не стає у 
позу всезнайка й чесно по-
переджає: «Одне з основних 
правил психотерапії — ре-
цептів не існує. Існують 
напрямки». Ба більше, він 
не ставить себе на вищий за 
своїх читачів щабель — так 
само відверто розповідає, що 
вперше за свого лікарського 
буття змушений був у березні 
приймати транквілізатори. 
Але він знає, з чим зіткнув-
ся, — і пояснює нам. «Три-
вога — це не погано, тривога 
рятує наше життя, триво-
га сигналізує про небезпеку… 
Ми не ставимо собі за мету 
зменшити тривогу, ми ста-
вимо за мету жити з нею».
 У технологічному, сказа-
ти б, сенсі тривога — це збій 
ритму. Для його відновлен-
ня чи компенсування вель-
ми помічна фізична праця, 
це загальновідомо. Станчи-
шин іде далі: навіть важка 
робота руками інколи здат-
на перетворитися на «приєм-
ну активність» і допомогти 
«пробитися назад, до наших 
центрів задоволення», за-
блокованих війною. А буває, 
що «приємна активність» 
для когось — це вбивати во-
рога. 
 Але наш автор не захо-
дить аж так далеко, нама-
гається були гранично лагід-
ним. Очевидно, йому муляє, 
як сама дійсність дискре-
дитувала облудне поняття 
«толерантність/політко-
ректність», якому ще вчо-
ра модно було поклоняти-
ся. Доктор навіть визнає, 
що «толерантність сьогод-
ні має зменшуватися» і що 
«психотерапія — це бути 
нетолерантним до ворога… 
Не існує «хароших русскіх». 
Крапка». 
 З цієї крапки просто ніяк 
обійти мовне питання: «Мова 
має значення. І окупант це 
розуміє краще, ніж ми це ро-
зуміли в попередні роки». А 
погано розуміли саме через 
ту нав`язливо-сором`язливу 
толерантність. Психотера-
певт слушно радить: «Коли 
ми вирішуємо будь-які наші 
питання і нам потріб-
но говорити російською — 
пам`ятаймо, що завжди є 
більше ніж один спосіб впо-
ратися із задачею. Ми має-
мо право не розуміти росій-
ської зовсім».
 А ось інший бік мовної 
проблеми. Пан Станчишин 

заспокоює закордонних бі-
женців, переконує, що їм 
нема в чому себе винити, на-
віює: «Ваше почуття прови-
ни завжди неправе». У біль-
шості наведених прикладів 
він має рацію. Та раптом таке 
— нібито хибне — самозви-
нувачення: «Ти вже півто-
ра місяця за кордоном. Інші 
мами вже вивчили німець-
ку. А ти вивчила німецьку?.. 
Твої діти вже говорять поль-
ською?». Про що це?! Так, 
можна не встигнути швидко 
опанувати мову — але вар-
то і треба картати себе за це. 
Інакше — чим ти відрізняєш-
ся від московитів, для яких 
зневажати мову країни пе-
ребування є однією з визна-
чальних рис їхнього націо-
нального характеру?
 Взагалі-то Станчишино-
ва «теорія провини» викли-
кає чимало запитань. Він 
уводить поняття «критик» 
— внутрішній голос, що пос-
тійно звинувачує нас у всі-
ляких наших персональних 
провинах. Звісно, трапляєть-
ся надмірне самоїдство, але 
щоб аж так: «Чи буває по-
чуття провини корисним. 
Відповідь однозначна — ні-
коли. Ніколи. Ніколи. Ні-
коли. Ніколи. Критик ніко-
ли не буває корисним»?! Тут 
здивування сягає вищих ре-
гістрів, бо ж відкидаючи 
провину — відкидаємо каят-
тя. Тож — відкидаємо саме 
християнство? І хіба релігія 
— будь-яка — не психотера-
пія? Можливо, пан Станчи-
шин не ототожнює (певною 
мірою, ясна річ) психотера-
певтичні та священницькі 
практики; авжеж, «завдяки 
психотерапії не можна ста-
ти кращою людиною» — тоді 
як релігія сфокусована саме 
на покращенні людини. На-
томість доктор пропонує геть 
дивовижну тезу: «Завдан-
ня психотерапії полягає не 
в тому, щоб довести, що ви 
добрі люди, а в тому, щоб ви 
усвідомили, що завжди та-
кими були».
 З точки зору психоаналі-
зу, це — виграшний хід. А з 
точки зору соціальної пси-
хології? Зарахувати до ка-
тегорії «добрих людей» усю 
«вату»? У перебігу читання 
зрозумів, що наш психотера-
певт звертається своєю книж-
кою не до всіх, а до «здоро-
вої частки» — для совісної, 
думаючої та відповідальної 
меншости. Видавництво «Ві-
хола» вважає, що таких чи-
мало. Наклад «Емоційних 
гойдалок війни» — 4 тисячі 
примірників за усереднено-
го нинішнього тиражу в 1,5 
тис. Гаразд, але з освіченою 
меншістю варто говорити без 
популізму, чи не так?
 Ось Станчишин про-
вадить: «Не мати досві-
ду — не злочин, і це не має 
викликати почуття про-
вини». А латиняни вважа-
ли інакше: ignorantia non 
est argumentum. Ну, так — 

йдеться про відсутність до-
свіду війни. Але й на те дав-
ні римляни мали пораду: 
хочеш миру — готуйся до 
війни. А вже з цього ракур-
су добре видно хибність бага-
тьох тверджень нашого пси-
хотерапевта, як-от: «Війна 
— це час нашої абсолютної 
непідготовлености». За оцю 
абсолютну непідготовленість 
несе відповідальність держа-
ва, що має конкретні прізви-
ща. Це і про відсутність нині 
«Нептунів», «Вільх», пат-
ронних і снарядних заводів, і 
про відсутність територіаль-
ної оборони, якою вона мала 
би бути.
 Ще більш сумнівними є 
екскурси нашого автора у 
царину геополітики. «Наша 
країна нікому не загрожува-
ла» — це нонсенс. Ми таки 
загрожували Росії (з її точки 
зору) виходом з її зони впли-
ву. В цьому сенс цієї вій-
ни. Далі: «Україна не вин-
на у тому, що на неї напала 
рф… ми її не починали». А 
як щодо віктимности? Чи не 
ми спровокували навалу, де-
монструючи свою беззахис-
ність, обеззброюючи свою 
армію блокуванням бюджет-
ного фінансування оборон-
них підприємств? І вже геть 
не зрозуміти нашого психо-
терапевта, коли він співчу-
ває переселенцям, які опи-
нилися в «середовищі, якого 

вони не обирали». Справді? А 
результати виборів за їхньої 
участи? 
 Не варто було доброму 
фахівцеві-психологові бра-
тися і до захисту «держави». 
Заспокоюючи дружин-ма-
терів потенційних призовни-
ків, він пише: «Українська 
влада — єдина інституція, 
яка сьогодні визначає, хто 
вирушить воювати». Та це 
ж ідеал-утопія. А доброволь-
ці 2014-го чи безоружна «тер-
оборона» лютого 2022-го? 
Старший сержант 47-ї штур-
мової бригади Валерій Мар-
кус, певно, знає, кого треба 
на фронт, — але аж ніяк не 
хтось із офісу президента. 
 «Все, що ми відчуваємо у 
цій війні, є нормою цієї вій-
ни», — красиво і малозро-
зуміло. Нехай. А які норми 
перемоги? Ось наш автор ніби 
втішає бійців: «Ти не прий-
шов на чужу територію, не 
прийшов убивати чужих лю-
дей». Та він уже вбиває «чу-
жих людей». А коли війна 
переміститься на їхню тери-
торію, що є головною запо-
рукою нашої безпеки, вби-
ватиме не лише тих, хто у 
камуфляжі, а й поплічників 
у цивільному. Пан психоте-
рапевт не дозволяє собі тве-
резо мріяти: «У нас можуть 
виникати дуже сумні думки, 
як-от: ми, звісно, переможе-
мо, але через 3–5 років росія 

знову нападе, вона постійно 
буде нашим сусідом, її тери-
торію не можна взяти й пе-
ренести куди-небудь подалі 
від нас. Ми завжди мати-
мемо кордон із цією клятою 
дер жавою». А коли подумати 
про примусову дезінтеграцію 
рашки? Як каже пан Станчи-
шин, «все має сенс, якщо ми 
надаємо його».
 Вельми сумнівним, як на 
мене, є такий пасаж із рецен-
зованої книжки: «Зараз ніх-
то не знає, який вибір пра-
вильний». Не реагуватиму 
на ідеологічний бік; ось кон-
курентне психотерапевтичне 
свідчення: «Найголовніша 
інформація про страх: якщо 
ви не знаєте, ЩО має значен-
ня, то страх переможе, огор-
не вас і триматиме на місці. 
Якщо ж ви чітко усвідом-
люєте, що має значення, то 
страх штовхатиме вас упе-
ред. Отак-от просто» (Брен-
дон Вебб. Приборкати страх: 
досвід «морського котика». 
— К.: Yakaboo, 2021).
 Попри численні незгоди, 
ставлюся до книжки Володи-
мира Станчишина позитивно 
— цікава й інформативна. 
Базові знання для психоло-
гічного самозахисту ви от-
римаєте. І то — у вправній 
літупаковці (оцініть стиль: 
«Злість — це своєрідний 
блокпост, який не пускає не-
безпеку, не дає їй пройти»). 
Й ось — «один з найкращих 
способів боротьби з тривогою 
на когнітивному рівні (дум-
ки) — це вести щоденник 
війни… Перша функція що-
денника — це впорядкування 
хаосу тривоги». Наприкінці 
книжки приміщено фб-що-
денник самого автора. Мож-
на навіть спробувати читати 
з кінця, з цього щоден ника. 
Бо сам текст — лише конкре-
тизація, деталізація, поглиб-
лення, вияскравлення, сис-
тематизація і кодифікація 
щоденника. Тож ви розуміє-
те, що краще читати спочат-
ку.
 Гадаю, що всі мої поперед-
ні закиди викликані формою 
викладу: «Емоційні гойдал-
ки війни» — це сім дикто-
фонних записів роздумів. 
Певен, що автор позбувся би 
багатьох контраверсійних 
суджень, якби сидів сам за 
комп`ютером. З іншого боку, 
книжка була би хоч і на тре-
тину коротшою — без дикто-
фона, — але тоді позбулася б 
і позитивного заколисуючого 
ефекту. А ще ж і авторський 
заклик: «Нумо міркувати», 
— він працює напрочуд ефек-
тивно; ця рецензія є свідчен-
ням.
 У книжці чимало від 
йоги, але вона цілком само-
стійна. І вона — так! — про 
війну: «Війна — це про ба-
гато фронтів, і один з них 
— фронт цілісности нашої 
психіки… І це те, що буде з 
нами протягом усього жит-
тя».
 А ще вона оптимістична. 
В якомусь розділі автор за-
значає: «Сьогодні ми на мі-
сяць ближче до Перемоги».
 І — «ми знаємо винних. Їх 
багато. Їх 145 млн». ■

ОБРІЇ

Подарунки всім,
окрім затятих аналітиків

■
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Олексій ПАВЛИШ

 Після «мундіалю» в Катарі європей-
ський футбол поступово повертається до 
клубних змагань. Як і в попередні роки, 
найбільш напружений графік — в Анг-
лії: представники Туманного Альбіону 
провели поєдинки Кубка Ліги вже через 
4 дні після фіналу ЧС.
 Справжньою окрасою 1\8 фіналу 
третього за рангом англійського турні-
ру (після, власне, АПЛ та Кубка) стало 
класичне протистояння між найсильні-
шими командами Туманного Альбіону 
останніх років — «Манчестер Сіті» та 
«Ліверпулем». Підопічні Гвардіоли виг-
рали у надрезультативному матчі (3:2) 
завдяки «дублю» норвезького бомбар-
дира Ерліна Холланда, котрий разом зі 
своєю збірною не кваліфікувався на сві-
тову першість. 
 Окрім «городян», до чвертьфіна-
лу пробились: «Лестер», «Ньюкасл», 
котрий в АПЛ претендує на місце в Лізі 
чемпіонів, «Ноттінгем Форест», «Вул-
вергемптон», «МЮ», «Саутгемптон» та 
нижчоліговий «Чарльтон».
 В англійському ж чемпіонаті клуби 
після понад місячної паузи та перед Но-
вим роком встигли провести два тури. 
2023 рік на чолі таблиці зустрічає лон-
донський «Арсенал» з Олександром Зін-
ченком: підопічні Мікеля Артети не без 
проблем здолали «Вест Хем» і «Брай-
тон» екснаставника «Шахтаря» Роберто 
де Дзербі. 26-річний український захис-
ник, залікувавши травму, повернувся 
до стартового складу «канонірів»: після 
17 хвилин на полі у лондонському дербі 
Сашко відіграв годину в протистоянні з 
«Брайтоном».
 До речі, з офіційним відкриттям зимо-
вого трансферного вікна, однією з найгуч-
ніших новин якого вже став перехід до са-
удівського «Аль-Насра» Кріштіану Ронал-
ду на два роки із зарплатою  200 мільйонів 
доларів за сезон, активізувались і чутки 
щодо майбутнього лідера «Шахтаря» Ми-
хайла Мудрика: авторитетні іноземні медіа 
пишуть, що він уже скоро може стати одно-
клубником Зінченка.
 «Арсенал», якому, попри сім балів 
переваги над «Ман.Сіті» в таблиці, не 
вистачає такої глибини складу, як у «го-
родян», цікавився Мудриком ще влітку, 
проте тоді донеччани навідріз відмови-
лись відпускати свою головну зірку пе-
ред груповим етапом ЛЧ. Як виявилось, 
це стратегічне рішення було правиль-
ним: Михайло став одним із відкриттів 
осінньої частини турніру з трьома го-
лами та двома передачами. Тож тепер 
«гірники» роблять усе, аби не продеше-
вити. Подейкують, «Шахтар» уже від-
хилив першу офіційну пропозицію від 
лондонців на 45 мільйонів фунтів (плюс 
25 мільйонів бонусами), очікуючи суми 
в 80-85 мільйонів. Італійські журналіс-
ти Ніколо Скіра та Фабріціо Романо, 
які першими публікують інсайди про 
трансфери, повідомили, що підписання 
українця — пріоритет для «Арсенала», 
тому «каноніри» зробили другу, покра-
щену, пропозицію. 
 Сам Мудрик, подейкують, уже пого-
див умови 5-річного контракту з лідера-
ми АПЛ, клуби ж продовжують перего-
вори. Утім, як пишуть ЗМІ, обидві сто-
рони зацікавлені в успішному закритті 
угоди.
 Перебуваючи у відпустці та очікуючи 
завершення трансферу, 21-річний він-
гер уже щонайменше двічі натякнув в 
інстаграмі на можливий переїзд до Лон-
дона. Спочатку він опублікував фото, де 
дивиться телетрансляцію матчу «Ар-
сенала» з «Вест Хемом», а потім виста-
вив уривок трансляції поєдинку «ка-
нонірів» з «Брайтоном», похваливши 
тренерів обох команд Артету і де Дзербі 
(саме італієць допоміг Михайлу зробити 
ривок уперед в основі «Шахтаря»). «Два 
топтренери», — написав футболіст.
 Поки ж Мудрик лише збирає валізи 
до АПЛ, уже по-спражньому закріпив-
ся в найсильнішій лізі світу ексгравець 
«Динамо» Віталій Миколенко. Лівий за-
хисник національної збірної, якого рік 
тому кияни вигідно продали «Еверто-
ну», цього сезону став «залізним» грав-
цем стартового складу «ірисок». Утім 
підопічні Лемпарда поки не показують 
стабільної гри, чергуючи вдалі матчі 

(нічия з грізним «Ман. Сіті») з відверто 
провальними (поразка прямому конку-
ренту в боротьбі за виживання —  «Вул-
вергемптону»). 
 Чинні ж чемпіони з «синього» Ман-
честера поки поступаються «Арсеналу» 
в турнірній таблиці, проте наявність у 
складі такого бомбардира, як Холланд 
(22-річний форвард забив у 15 стартових 
турах АПЛ уже 21 гол — це лише на два 
м’ячі менше, ніж володарі «Золотої бу-
тси» попереднього сезону Сон і Салах). 
Що цікаво, зробивши «дубль» у воро-
та «Лідса», Ерлін перевершив бомбар-
дирський доробок в Англії свого батька, 
Альфа-Інге Холланда, котрий свого часу 
виступав і за «Лідс», і за «Сіті» (у Хол-
ланда-старшого — 18 голів в АПЛ). При 
цьому, аби обігнати батька, сину знадо-
билось на 167 матчів менше.
 Найближчим часом перебратись до 
Лондона може ще один представник ук-
раїнської збірної — хавбек «Аталан-
ти» Руслан Маліновський. Вихованцем 
«Шахтаря», який цього сезону втратив 

місце в основі «бергамасок», активно 
цікавиться «Тоттенхем», який може за-
довольнити фінансові апетити «Аталан-
ти», та й сам Руслан, схоже, хоче приєд-
натись саме до складу «шпор». Ще од-
ним, але менш очевидним претендентом 
на Маліновського називають французь-
кий «Марсель».
 Уже не вперше західна й українська 
преса «продають у Європу» лідера «Ди-
намо» Віктора Циганкова, проте далі 
чуток справа раніше так і не доходила. 
Влітку, як розповідав президент київсь-
кого клубу Ігор Суркіс, була конкретна 
пропозиція від представника Ла Ліги 
«Жирони», але сума Суркіса-молодшо-
го не влаштувала. Зараз же Циганков 
близький як ніколи до того, аби все-таки 
піти до сильнішого чемпіонату. У віце-
капітана «Динамо» влітку 2023 року за-
кінчується контракт із киянами, який 
він вочевидь продовжувати не збираєть-
ся. Тож уже зараз Віктор може офіцій-
но вести переговори з іншими клуба-
ми щодо переходу: або зараз за грошову 

компенсацію, або через пів року вільним 
агентом. Головним претендентом на ук-
раїнця поки називають нідерландський 
«ПСВ», котрий шукає заміну продано-
му за 37 мільйонів фунтів у «Ліверпуль» 
Коді Гакпо.
 Ексгравець збірної Євген Левченко, 
котрий багато років ігрової кар’єри про-
вів у Нідерландах і зараз є експертом з 
тамтешнього футболу, підтверджує інте-
рес «ПСВ» до Циганкова, але зауважує, 
що Віктор — не єдииний гравець на ра-
дарі клубу.
 «У людей, які займаються трансфер-
ною політикою «ПСВ», є шорт-листи. 
Циганков — точно один із кандидатів, 
які можуть замінити Коді Гакпо. Про-
те я не впевнений, що Циганков є пріо-
ритетною покупкою. Якщо ціна на ньо-
го буде висока, то, звичайно, «ПСВ» його 
не купить. Було б чудово, якби Віктор 
перейшов і зміг заграти в Європі. Я ра-
дий, що він не продовжив контракт із 
«Динамо», йому варто робити крок упе-
ред», — резюмував Левченко. ■

Після завершення чемпіонату світу в Катарі португалець Кріштіану Роналду підписав контракт з «Аль Насром» із Саудівської Аравії.
Фото з сайту telegraf.com.ua.

❙
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Лідер «Шахтаря» Мудрик, за даними ЗМІ, уже погодив контракт з «Арсеналом» і чекає на завершення трансферу.
Фото з сайту shakhtar.com.
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ФУТБОЛ

Лондонський вояж
Одразу два представники української збірної можуть незабаром поповнити склади 
топклубів Англії

■
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«На «Різдвяній гонці», якщо чесно, дуже круто, емоції просто 

переповнюють. Це дуже цінний досвід — виступати перед такими 
трибунами, такою кількістю людей, які розміщуються не по всій трасі, а 

тільки на стадіоні. Тут уся увага прикута до тебе, твоєї стрільби».
Віталій Мандзин
український біатлоніст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Попри зовсім нетривалий період сво-
го перебування на посту президента ФБУ, 
Івану Крульку зрозуміло, що вболівальни-
ки завжди очікуватимуть від вітчизняної 
біатлонної збірної перемог. «А в умовах, 
коли країна перебуває у війні, кожен вда-
лий виступ наших спортсменів на біатлон-
них аренах додає впевненості, позитивних 
емоцій і мотивації для всіх шанувальни-
ків біатлону», — наголошує Крулько.
 На перших трьох етапах Кубка світу-
2022/2023 українські стріляючі лижни-
ки та лижниці показали не надто вража-
ючі результати. Не здивували вони своїх 
фанатів і під час традиційної «Різдвяної 
гонки» в Гельзенкірхені. За підсумками 
двох гонок — мас-старту та персьюту — 
український дует у складі Юлії Джими 
та Антона Дудченка показав восьмий ре-
зультат. Першу частину цього біатлонно-
го шоу український тандем завершив на 
передостанньому, дев’ятому, місці. Про-
блеми зі стрільбою, котрі виникли у Джи-
ми, позбавили «синьо-жовтих» можли-
вості боротися за високі місця.
 Гонку переслідування українська ко-
манда розпочала з 45-секундним відста-
ванням від лідера, й єдине, що їй вдало-
ся, — це мінімально покращити свою 
стартову позицію, залишивши поза-
ду себе суперників з Італії та Фінляндії 
(першими ж стали представники фран-
цузького біатлону).
 У підсумку, Джима та Дудченко пов-
торили результат попереднього різдвя-
ного старту в Гельзенкірхені, коли за 
Україну змагалися Дмитро Підручний 
з Джимою.
 Зазначимо, що для Антона Дудченка 
це був перший досвід участі в «Різдвяній 
гонці». Звісно, вирушаючи до Гельзенкір-
хена, 26-річний спортсмен із Сумщини не-
абияк хвилювався. І водночас готувався 
здобути абсолютно новий для себе досвід.
 «Це ж шоу-гонка, неофіційний старт 
від IBU. Тому просто хочу отримати за-
доволення від неї, подивитися, як інші 
спортсмени поводяться, відчути атмосфе-
ру. Але готуюся як до звичайного старту, 
хоч у такому форматі на Кубку світу він 
і не організовується і це буде щось нове 
для мене. І навіть не знаю, як там почува-
тимусь. Це десь буде як емоційна розряд-

ка», — говорив Дудченко перед виходом 
на старт «Різдвяної гонки».
 Без сумніву, близьке знайомство з елі-
тою світового біатлону піде на користь та-
лановитому спортсмену, утім наставник 
чоловічої збірної України Юрай Санітра 
наголошує, що Антону для прогресу пот-
рібно більше працювати над стабільністю 
в стрільбі. «У нього дуже хороша перспек-

тива в кар’єрі», — зауважує Санітра.
 Так само успішне кар’єрне майбут-
нє може чекати й на іншого вихован-
ця Санітри — Віталія Мандзина. Висту-
паючи разом із 17-річною Олександрою 
Меркушиною в юніорській «Різдвяній 
гонці», він піднявся на третю сходинку 
п’єдесталу. «Тут дуже круто, якщо чес-
но, емоції просто переповнюють. Це дуже 

цінний досвід — виступати перед таки-
ми трибунами, такою кількістю людей, 
які розміщуються не по всій трасі, а тіль-
ки на стадіоні. Тут уся увага прикута до 
тебе, твоєї стрільби. Вважаю, що це був 
дуже гарний досвід для нас двох», — роз-
повів Мандзин. А кращими за тандем ук-
раїнських юніорів були лише пари з Нор-
вегії та Чехії. ■

Григорій ХАТА

 Опинившись через повномасштабне 
вторгнення в Україну в суворій ізоля-
ції, росія та її спортивні чиновники ре-
гулярно шукають шляхи для повернен-
ня на міжнародну арену.
 «Спорт — це суспільне надбання, а 
міжнародні змагання повинні примиря-
ти людей, дарувати їм радість і відчуття 
єднання, а не використовуватися в мит-
тєвих політичних цілях», — регулярно 
повторює російський диктатор путін. 
 Про об’єднавчу роль спорту на гло-
бальному рівні напередодні нового року 
заявив і президент МОК Томас Бах. За 
його словами, останнім часом від окре-
мих світових лідерів він почув багато 
заяв, які підтримують велику об’єднавчу 
місію олімпійського руху.
 Водночас повідомлення про те, що 
навесні у Волгограді під егідою УЄФА 
пройде турнір юнацьких (U16) збірних 
росії, білорусі, Казахстану та Киргизії, 
неабияк збурило українських політи-
ків, котрі знову змушені нагадувати сві-
ту про необхідність тримати країну-аг-
ресорку поза міжнародним спортивним 
полем.
 Керівник МЗС України Дмитро Ку-
леба говорить: «Ми зруйнуємо стіну бай-
дужості і лицемірства світових спор-
тивних організацій до злочинної агресії 
росії. Ми зруйнуємо стіну, на якій напи-
сано «Спорт поза політикою». Ми зруй-
нуємо цей Карфаген».
 На росії ж тим часом продовжують 
шукати обхідних стежок для повер-
нення на міжнародну арену. Зокрема, 
російський футбольний союз вийти із 
замкнутого простору намагається шля-

хом зміни конфедераційної приналеж-
ності.
 Там сподіваються, що перехід з Євро-
пейського футбольного союзу до Азіат-
ської конфедерації футболу допоможе 
збірній росії потрапити на чемпіонат 
світу 2026 року, а також отримати міс-
цевим клубам можливість бодай якоїсь 
участі на міжнародній арені (зокрема, в 
азійській Лізі чемпіонів). Цей крок го-
лова рфс Олександр Дюков називає пи-
танням великого значення, котре має 
визначити розвиток російського фут-
болу на найближчі десять років.
 Передбачалося, що наприкінці мину-
лого року рфс оголосить про зміну про-
писки, однак остаточного рішення його 
керівники ухвалити не змогли. Не от-
римали, так би мовити, гарантій свого 
потрапляння на ЧС-2026, господарями 
котрого, до слова, виступатимуть Кана-
да, США та Мексика.
 «В Азії нам ніхто не гарантує повер-
нення у відбір чемпіонату світу. Таку га-
рантію нам може дати тільки ФІФА. Ми 
могли перейти, але при цьому не потра-
пити у відбір. Хоча Азія, як і раніше, го-
това нас прийняти», — пояснив затрим-
ку з переходом голова рфс.
 Зрештою, в рфс обмежилися заявою 
про створення робочої групи, до якої 

планують включити представників 
УЄФА, ФІФА та МОК. Там сподіваються 
знайти спільну мову з УЄФА й зберегти 
членство в цій поважній структурі. «Не 
все так погано в наших стосунках, хоча 
вони і перебувають на нижчій точці. Але 
є надія на нормалізацію. Якщо зрозуміє-

мо, що повернення в УЄФА неможливе, 
працюватимемо над переходом в іншу 
конфедерацію. Мости не спалені, і ми 
можемо розглянути якісь можливості 
відновити стосунки. У рамках робочої 
групи ми швидше домовимося», — пе-
редбачає Дюков. ■

ОРГПИТАННЯ

На неспалених мостах
У росії шукають обхідних шляхів для потрапляння на чемпіонат світу 2026 року

■

Від позиції керівників УЄФА та ФІФА — Александера Чеферіна (праворуч) 
та Джанні Інфантіно — багато в чому залежить майбутнє російського футболу.
Фото з сайту football24.ua.
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Віталій Мандзин та Олександра Меркушина стали третіми на юнацькій «Різдвяній гонці» 2022 року.
Фото: Biathlon auf Schalke.

❙
❙

БІАТЛОН

Перспективний досвід 
На традиційній «Різдвяній гонці» в Німеччині українські юніори потрапили 
до призової трійки

■



КАЛЕЙДОСКОПСЕРЕДА, 4 СІЧНЯ 202316

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №1■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефон редакції: 
+38 091 625 66 32

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009001

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 1 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

щосереди
Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Захід 00…00

 00…00
Захід +2...+3
  0...-3
 -3...+1
 -2...-4

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр  0...+4
  0...+1
 -2...-3
 -4...-7

Північ  0...+1
 -3...-7
 -3...-8
 -6...-8

Схід +2...+4
 -1...+1
 -6...-8
 -6...-8

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь  +6...+7
  +2...+5
   0...+6
 +4...+9

 Краще одна важка зима в Ук-
раїні, ніж усе життя з росією.

* * *
 Хочу побажати росіянам, які 
їдуть в Україну воювати: мирної зем-
лі над головою!

* * *
 Терміново шукаю жінку, в оселі 
якої є вода, світло та опалення. 
Обіцяю, що навесні з’їду.

* * *
 Вони там знають, що, окрім 
електрики і газу, в нас є ще тон-

ни російської літератури в бібліо-
теках, якою ми розтоплюватиме-
мо піч цієї зими? На кілька міся-
ців вистачить.

* * *
 Єдиним предметом обговорен-
ня на переговорах із росією може 
бути лише меню на похороні путіна.

* * *
 Це їм іще пощастило, що раке-
та потрапила поряд із мостом Клич-
ка. А якби в сам міст, то відскочила 
б назад в Астрахань.

 По горизонталі: 1. Один із 
чільних ідеологів і теоретиків ук-
раїнського націоналістичного руху 
XX століття, день народження якого 
Україна вїдзначала 1 сїчня. 8. Відо-
ма меценатка, донька цукрозаводчи-
ка Федора Терещенка, яка, попри ви-
сокий статус, працювала в Києві аку-
шеркою. 9. Архієрей ПЦУ, митропо-
лит Сімферопольський і Кримський, 
який бореться за права українців в 
окупованому Криму. 11. Відріз деко-
ративної тканини, призначений для 
завішування вікон. 12. «Взуття» 
для колеса автомобіля. 13. Стиль в 
одязі та поведінці, характерний для 
того чи іншого часу. 14. Іспанський 
принц часів монархії. 17. Спис із гач-
ком на довгому тросі для полюван-
ня на китів. 20. Інтелектуальна на-
стільна гра, майстрами якої є Ва-
силь Іванчук і Гаррі Каспаров. 21. 
Один із варіантів популярного в Ук-
раїні чоловічого імені. 22. Великий 
часовий проміжок, що відзначаєть-
ся впливом певної особи чи мистець-
кого стилю. 23. Волокниста рослина, 
яку так бояться на росії, але регуляр-
но отримують. 24. Народний звичай 
новосілля. 25. Офіційне звертання 
в православній традиції до митро-
полита.
 По вертикалі: 2. Персонаж 
італійської комедії дель-арт, веселий 
блазень. 3. Богиня родючості, хлібо-
робства та шлюбу в давньогрецькій 
міфології. 4. Вихід м’яча за межі 
поля в футболі. 5. Столиця Польщі. 

6. Містечко на Сумщині, біля якого 
козаки під проводом Івана Виговсь-
кого за підтримки кримських татар 
на голову розбили російське військо 
в 1659 році. 7. Відоме угорське озе-
ро. 10. Тимчасове помешкання вій-
ськового на полігоні. 14. Журналіст-
ський жанр у вигляді відповідей на 
запитання. 15. Платон, Кант чи Гри-
горій Сковорода. 16. Розчин аміа-
ку, запах якого приводить людину 
до тями. 17. Їстівні гриби, які рос-
туть на деревах. 18. Ім’я відомого 
латвійського композитора, автора пі-
сень та музики для фільмів. 19. Ба-
рабанщик у рок-гурті. 23. «Вдарив 
батько спересердя хлопчика малого.
Той поплакав, переплакав та й питає 
в нього: «Тебе, татку, ... твій татко?» 
— «..., та ще й немало». — «Ну, а 
татка твого били?» — «Теж перепа-
дало». (Павло Глазовий). ■
 

Кросворд №41
від 28 грудня 2022 року

Марія ТКАЧЕНКО

 Напередодні Нового року 64-
річний Алек Болдуїн дізнався хви-
люючу новину — у нього незабаром 
з’явиться перший онук або онука. 
Про те, що він має стати дідусем, 
оголосила його старша донька — 
27-річна Айрленд Болдуїн. Про 
це зі слів Айрленд, яка зізналася 
на своїй сторінці в соціальній ме-
режі, що чекає на дитину, повідо-
мило видання Daily Mail.
 Айрленд, мамою якої є Кім 
Бейсінгер, ексдружина Болдуїна, 
опублікувала фото позитивного 
тесту на вагітність із жартівливим 
підписом, у якому запевнила своїх 
численних фоловерів: «Це мій тест, 
а зовсім не мого собаки!».
 Як підтвердила донька акто-
ра, батьком її майбутньої дити-
ни є бойфренд. Це музикант Анд-
ре Аллен Аньос, що виступає під 

псевдонімом RAC. Він народився 
в Португалії, зараз працює в Аме-
риці. Подейкують, що роман Айр-
ленд з Андре розпочався ще 2021-
го. А в червні 2022-го міс Болдуїн 
уже підтвердила стосунки з Ань-
осом, опублікувавши фото, зроб-
лені під час романтичної подо-
рожі до Парижа. А у вересні ми-
нулого року донька Алека засту-
пилася за свого коханого, минуле 
особисте життя якого недоброзич-
ливо обговорювали в мережі. Вона 
заявила, що її бойфренд розлучив-
ся до того, як вони почали зустрі-
чатись. Але запевнила, що все це 
— особиста справа тільки її та Ан-
дре і не стосується більше нікого.
 Зауважимо, до Аньоса у міс Бол-
дуїн були й інші бойфренди-музи-
канти, зокрема вона зустрічалася з 
репером Енджелом Хейзом.
 Що ж до Алека Болдуїна, то 
для нього ця новина стала щас-

ливим завершенням 2022 року, 
який виявився  для нього набага-
то вдалішим, ніж попередній — 
2021-й. Адже восени тепер уже по-
заминулого року Алек став вину-
ватцем трагедії. Тоді від пострілу 
з пістолета, який він тримав у ру-
ках під час зйомок епізоду фільму 
«Іржа», загинула оператор Галина 
Хатченс. Причому причину того, 
як і чому зброя виявилася заряд-
женою бойовим патроном, поліції 
з’ясувати досі не вдалося.
 Натомість наступний — 2022-й — 
допоміг Алекові втішитися: нинішня 
дружина актора Хіларія (вона є дру-
гою за рахунком) ощасливила його 
вже сьомою спільною дитиною (усьо-
го в Алека вісім дітей, але Айрленд — 
донька від першого шлюбу). Хіларія 
народила Болдуїну, котрий вихову-
вав до цього двох доньок і чотирь-
ох синів від неї, ще одну дівчинку, 
яку подружжя назвало Іларією. ■

6—7 січня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, без опадів. Вiтер південно-західний, 3-5 м/
с. Температура вночi +2...+3, удень 0...-3. Післязавтра вночі 
+1...-3, удень -2...-4

Курорти Карпат: хмарно, невеликий сніг. 
Славське: вночі 0...-2, удень 0...+1. 
Яремче: вночі  +1...-2, удень +1...+2. 
Міжгір’я: вночі +1...-2, удень 0...+1. 
Рахів: уночі 0...-2, удень 0...-1.

БАТЬКИ І ДІТИ

Новорічний сюрприз: 
Алек Болдуїн уперше стане дідом 
Донька актора готується народити первістка

■

Айрленд зі своїм зірковим татусем.❙

Безстрашний життєлюб і воїн
Борець за українську справу із Сил спецпризначення в документальному фільмі «Андрій Жованик. 
Світ як воля та уява»
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